
Microsoft Kinect for Windows 
Software Development Kit (SDK) 
Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av deres 
tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for ovennevnte programvare, som også 
omfatter mediet den eventuelt ble levert på. De gjelder også alle Microsofts  

• oppdateringer,  
• tillegg,  
• dokumentasjon, og  
• brukerstøtte  

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.  

Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Ved å laste ned, installere, åpne eller ta i bruk programvaren, 
godtar du alle vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke laste ned, installere, åpne 
eller bruke programvaren. “Du” betyr personen som laster ned, installerer, åpner eller bruker programvaren 
(og hvis du representerer en juridisk enhet, betyr det også denne enheten, og du garanterer at du har fullmakt 
til å inngå denne avtalen på vegne av enheten).  

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. 
1. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER.  

a. Installasjon og bruk. Du har rett til å (i) installere og bruke et hvilket som helst antall eksemplarer av programvaren 
(men kun hvis den er installert ved bruk av den medfølgende programvareinstallasjonspakken) på datamaskinen din 
for å utforme, utvikle og teste programmene dine som spesifikt kjører på et Microsoft Windows-operativsystem, og 
som kun er ment for bruk i forbindelse med Microsoft Kinect for Windows-sensoren og dens assosierte drivere og 
kjøretidsprogramvare, og ingen annen sensor ("Kinect for Windows-programmer"), og (ii) distribuere dine Kinect for 
Windows-programmer under vilkårene i denne avtalen.  

b. Begrenset bruk med Kinect for Xbox 360-sensoren. Kinect for Xbox 360-sensoren selges i henhold til vilkårene i 
Begrenset garanti og Lisensavtale for programvare som tillater bruk av enheten kun i forbindelse med en Xbox 360- 
eller Xbox 360 S-konsoll. Til tross for denne begrensningen i Kinect for Xbox 360-sensorens begrensede garanti og 
programvarelisensavtale, kan du bruke en umodifisert Kinect for Xbox 360-sensor til hjelp under utformingen, 
utviklingen og testingen av dine Kinect for Windows-programmer i henhold til vilkårene og betingelsene i denne 
avtalen. Alle de andre vilkårene i den begrensede garantien og programvarelisensavtalen for Kinect for Xbox 360 
forblir uendret. Du godtar at sluttbrukere av Kinect for Windows-programmer ikke er lisensiert til å bruke Kinect for 
Xbox 360-sensorer i forbindelse med slike Kinect for Windows-programmer, og at du og dine distributører verken 
direkte eller indirekte skal hjelpe eller oppmuntre sluttbrukere av Kinect for Windows-programmer til å gjøre dette, 
eller sette dem i stand til å gjøre dette.  

c. Inkluderte Microsoft-programmer. Programvaren omfatter andre Microsoft-programmer. Lisensvilkårene som 
følger med disse programmene, gjelder for din bruk av dem.  

d. Ingen høyrisikobruk. ADVARSEL: Kinect for Xbox 360-sensoren og Kinect for Windows-sensoren (“Kinect-
sensorene”) og programvaren er ikke feilsikre. Kinect-sensorene og programvaren er ikke utformet for eller ment å 



brukes med noen programmer der feil av noe slag på Kinect-sensorene eller programvaren kan føre til død eller 
alvorlig personskade eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade (“høyrisikobruk”). Lisensen omfatter ikke 
høyrisikobruk, og du samtykker i at du ikke skal bruke, distribuere eller viderelisensiere bruken av Kinect-sensorene 
og/eller programvaren til eller i forbindelse med høyrisikobruk. Høyrisikobruk er STRENGT FORBUDT. 
Høyrisikobruk omfatter for eksempel følgende: navigasjon av luftfartøy og kontroll over andre moduser for 
menneskelig massetransport, kjernekraftanlegg eller kjemiske anlegg.  

2. TILLEGGSLISENSKRAV OG/ELLER RETTIGHETER FOR BRUK  

a. Distribuerbar Kode. Programvaren inneholder kode som du har tillatelse til å distribuere kun i Kinect for Windows-
programmer og hvis du følger vilkårene nedenfor.  

i. Rett til Bruk og Distribusjon. Koden og tekstfilene nedenfor er "distribuerbar kode."  

 REDIST.TXT-filer. Du har rett til å kopiere og distribuere objektkodeformen av kode som er oppført i REDIST.TXT-
filer.  

 Eksempelkode. Du kan endre, kopiere og distribuere kilde- og objektkodeformen av kode i undermappen 
Samples.  

 Tredjepartsdistribusjon. Du kan tillate at distributører av dine Kinect for Windows-programmer fremstiller 
eksemplarer av og distribuerer den distribuerbare koden som en del av disse Kinect for Windows-programmene.  

ii. Distribusjonskrav. For all distribuerbar kode du distribuerer, må du:  

 tilføre betydelig, primær funksjonalitet til den i Kinect for Windows-programmene dine;  
 bare distribuere distribuerbar kode som inngår i et installasjonsprogram, som en del av det 

installasjonsprogrammet, uten endring;  
 gjøre det helt klart i markedsføringsmateriale, dokumentasjon og annet materiale forbundet med Kinect for 

Windows-programmet (for eksempel websidene der Kinect for Windows-programmet blir beskrevet eller der 
Kinect for Windows-programmet kan lastes ned eller anskaffes på annet vis) at den kun er til bruk med Kinect for 
Windows-sensoren;  

 kreve at distributører og eksterne sluttbrukere godtar vilkår som beskytter den i minst samme grad som denne 
avtalen; og  

 vise din egen gyldige opphavsrettserklæring på Kinect for Windows-programmene dine.  
iii. Distribusjonsbegrensninger. Du har ikke rett til å:  

 endre merknader om opphavsrett, varemerker eller patenter som vises i den distribuerbare koden;  
 bruke Microsofts varemerker, inkludert, men ikke begrenset til, Microsoft, Kinect og Windows, i navnet på Kinect 

for Windows-programmene dine, eller på en måte som antyder at dine Kinect for Windows-programmer stammer 
fra eller er godkjent av Microsoft;  

 distribuere distribuerbar kode for kjøring på en annen plattform enn Microsoft Windows-operativsystemet;  
 inkludere distribuerbar kode i ondsinnede, uanstendige, villedende eller ulovlige programmer;  
 inkludere distribuerbar kode for programmer som er utformet for eller ment for høyrisikobruk;  

eller 

 endre eller distribuere kildekoden for en distribuerbar kode slik at deler av den blir underlagt en ekskludert lisens. 
En ekskludert lisens er en lisens som krever (som et vilkår for bruk, endring eller distribusjon); at  

 koden frigis eller distribueres i kildekodeform;  



 andre har rett til å endre den. 
 

3. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare visse rettigheter til å 
bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere 
rettigheter til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i 
henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at 
du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å:  

o åpne eller bruke, eller forsøke å åpne eller bruke, funksjoner i Kinect-sensorene som ikke er vist eller aktivert av 
programvaren;  

o distribuere Kinect for Windows-programmer for bruk med noen annen sensor enn Kinect for Windows-sensoren og 
dens tilhørende drivere og kjøretidsprogramvare;  

o bruke programvaren eller noen Kinect for Windows-programmer til noen form for høyrisikobruk;  
o omgå de tekniske begrensningene i programvaren;  
o foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilere eller demontere noen del av programvaren som ikke 

foreligger i kodeform, med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne 
begrensningen;  

o publisere programvaren slik at andre kan kopiere den;  
o leie ut, lease eller låne bort programvaren;  
o overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart;  
o bruke programvaren til kommersielle vertstjenester. 

 
4. OVERHOLDELSE AV LOVGIVNING. Du samtykker i at din utvikling, markedsføring, salg og distribusjon av Kinect for 

Windows-programmer skal være i tråd med alle gjeldende juridiske krav, inkludert kravene til medisinsk utstyr i U.S. 
Federal Food, Drug and Cosmetic Act og alle assosierte krav eller lignende lover, forskrifter eller retningslinjer i andre 
land eller territorier. I den grad det kreves av loven, har du alene ansvar for å erverve eller søke om alle 
godkjennelser, klareringer, registreringer, tillatelser eller andre fullmakter, og for å overholde vilkårene for en slik 
fullmakt.  

5. BEKREFTELSE OG AVKALL. Du bekrefter at programvaren kan la deg kontrollere Kinect-sensorene, som er 
mekaniske maskinvareenheter som inkluderer motorer til å bevege enheten, en vifte til å kjøle den ned og andre 
mekaniske komponenter. Avhengig av hvordan du velger å bruke programvaren, kan du skade personer eller skade 
eller ødelegge Kinect-sensorene, produkter som innbefatter Kinect-sensorene eller annen eiendom. Når du bruker 
programvaren, må du utforme og teste Kinect for Windows-programmene dine på en måte som sikrer at de ikke 
utgjør noen urimelig risiko for personskade eller død, skade på eiendom eller andre tap. Kinect-sensorer benytter en 
kompleks maskinvare- og programvareteknologi som kanskje ikke alltid fungerer slik det er ment. Du må utforme 
programmet ditt slik at feil på en Kinect-sensor og/eller programvaren ikke forårsaker personskade eller død, skade 
på eiendom eller andre tap. Hvis du velger å bruke programvaren, påtar du deg all risiko for at din bruk av Kinect-
sensorene og/eller programvaren kan forårsake skade eller tap, inkludert for sluttbrukerne av Kinect for Windows-
programmene dine, og du samtykker i å frasi deg alle krav mot Microsoft og dets tilknyttede selskaper i forbindelse 
med slik bruk (inkludert, men ikke begrenset til, alle krav om at en Kinect-sensor eller programvaren er defekt) og å 
holde Microsoft og dets tilknyttede selskaper skadesløs fra slike krav.  

6. SKADESLØSHET. Du samtykker i å godtgjøre, holde skadesløs og forsvare Microsoft og dets tilknyttede selskaper 
mot alle erstatningskrav eller søksmål, herunder advokathonorarer, i forbindelse med bruk eller distribusjon av Kinect 
for Windows-programmene dine.  



7. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av programvaren. Du har bare rett til å bruke den til å 
installere programvaren på nytt.  

8. DOKUMENTASJON . Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan 
fremstille nye eksemplarer av og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål.  

9. BRUKERSTØTTE . Fordi programvaren leveres “som den er”, tilbyr vi kanskje ikke brukerstøtte for den.  

10. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må overholde alle 
nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene inkluderer 
begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For mer informasjon, se 
www.microsoft.com/exporting. 

11. HELE AVTALEN. Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte 
som du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten.  

12. GJELDENDE LOV.  

 . USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington og gjelder 
krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til 
delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig konkurranse og i erstatningsrettslige forhold, er underlagt 
lovene i den aktuelle delstaten.  

a. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov.  

13. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende 
lov i din delstat, ditt distrikt eller ditt land. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i din 
delstat, ditt distrikt eller ditt land, hvis lovene i delstaten, distriktet eller landet ikke tillater dette.  

14. ANSVARSFRASKRIVELSE. Det gis lisens på programvaren “som den er”. Du bruker den utelukkende på egen 
risiko. Microsoft gir ingen uttrykkelige garantier eller bestemmelser. Du kan ha ytterligere 
forbrukerrettigheter i henhold til lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre. I den grad lokale lover 
tillater det, fraskriver Microsoft seg indirekte garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og 
fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter.  

15. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR KRAV OG SKADER. Microsoft eller deres leverandører kan 
bare dekke direkte skader opptil USD 5,00. Du har ikke rett til å få dekket andre skader, herunder 
følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.  

Denne begrensningen gjelder følgende:  

 . alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder eller tredjeparts 
programmer  

a. krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på begrensede rettigheter, garanti eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet 
eller annet erstatningsansvar utenfor kontrakt, i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov.  

Den gjelder også hvis Microsoft visste om, eller burde ha visst om risikoen for skadene. Begrensningen eller unntaket 
ovenfor gjelder kanskje ikke for deg, fordi noen land, distrikter eller stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning 
av ansvar for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader. 
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