
סמל זה מציין הודעות בטיחות ובריאות במדריך זה ובמדריכי   
.Xbox 360®  האביזרים של

אזהרה
לפני השימוש במוצר זה, קרא מדריך זה, את ההוראות של קונסולת 

Xbox 360 ואת המדריכים של האביזרים האחרים או המשחקים לקבלת 
מידע חשוב על בטיחות ובריאות. שמור את כל המדריכים לעיון נוסף 

 בעתיד. לקבלת מדריכים חלופיים, בקר באתר 
.www.xbox.com/support

אזהרה
:KinectTM  לפני שתרשה לילדים להשתמש בחיישן

קבע איך כל ילד מסוגל להשתמש בחיישן )משחק, צ'אט או העברת 	 
הודעות וידאו לשחקנים אחרים באופן מקוון( ואם יש לפקח עליו 

במהלך פעילויות אלה. 
אם אתה מרשה לילדים להשתמש בחיישן ללא פיקוח, הקפד לתת 	 

להם את כל המידע וההוראות הרלוונטיים בנושאי בטיחות ובריאות.

מרחב מתאים למשחק
חיישן Kinect צריך להיות מסוגל לראות אותך, ואתה צריך מרחב כדי לזוז. החיישן 

יכול לראות אותך כשאתה משחק במרחק של כ- 2 מטרים ממנו. כשמדובר בשני 
אנשים, יש לשחק במרחק של כ- 2.5 מטרים מהחיישן.

מרחב המשחק משתנה בהתאם למיקום החיישן וגורמים אחרים. עיין בהוראות 
המשחק לקבלת מידע נוסף על החלק הדרוש לו במרחב המשחק של החיישן.

אזהרה
ודא שיש לך די מקום כדי לזוז בחופשיות בזמן המשחק

המשחק עם חיישן Kinect עשוי לדרוש מידה משתנה של תנועה. ודא שלא 
תוכל לפגוע או להיתקל בשחקנים אחרים, צופים תמימים, חיות מחמד, 

רהיטים או חפצים אחרים ולא תוכל למעוד מעליהם בזמן המשחק. אם אתה 
עומד ו/או זז במהלך המשחק, עליך לעמוד בצורה יציבה.

לפני המשחק:
הבט לכל הכיוונים )ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, למטה ולמעלה( 	 

וחפש דברים שאתה עלול לפגוע בהם או למעוד מעליהם. 
ודא שמרחב המשחק שלך רחוק מספיק מחלונות, קירות, מדרגות 	 

וכולי. 
ודא שלא תוכל למעוד מעל שום דבר - לדוגמה, צעצועים, רהיטים או 	 

שטיחים רופפים. בנוסף, שים לב לילדים וחיות מחמד באזור. במידת 
הצורך, הזז חפצים או אנשים והרחק אותם ממרחב המשחק.

אל תשכח להביט למעלה. שים לב להתקני תאורה, מאווררים וחפצים 	 
אחרים הנמצאים מעליך בעת הערכת מרחב המשחק.

בזמן המשחק:
שמור על מרחק מספיק מהטלוויזיה כדי למנוע מגע איתה.	 
שמור על מרחק מספיק משחקנים אחרים, צופים תמימים וחיות 	 

מחמד. המרחק עשוי להשתנות ממשחק למשחק, אז חשוב על אופן 
המשחק שלך כשאתה קובע את המרחק הדרוש.

שים לב לחפצים או אנשים שאתה עלול לפגוע בהם או למעוד מעליהם. 	 
אנשים וחפצים יכולים להיכנס לתוך השטח במהלך המשחק, אז שים 

תמיד לב לסביבה שלך.
ודא תמיד שאתה עומד באופן יציב במהלך המשחק:

שחק על-גבי משטח מאוזן ומחוספס מספיק לצורך פעילויות המשחק.	 
 הקפד לנעול נעליים מתאימות למשחק	 

)ללא עקבים, כפכפים וכדומה( או שחק יחף אם המצב מתאים.

בחירת מיקום עבור החיישן
לקבלת מרחב המשחק וביצועי החיישן הטובים ביותר, מקם את החיישן בגובה 
העיניים. אם אין זה אפשרי, החיישן פועל כראוי מגובה של כחצי מטר עד כ-2 

מטרים.
גובה השחקן המינימלי הנדרש הוא מטר אחד. לקבלת פרטים נוספים על גובה 

 .www.xbox.com/support השחקן ומרחב המשחק, בקר בכתובת
כמו כן:

הצב את החיישן על משטח יציב.	 
ודא שהחיישן מקביל למרכז הטלוויזיה וקרוב ככל האפשר לקצה הקדמי של 	 

השולחן או המדף.
הקפד למקם את החיישן כך שלא ייפול או ייפגע במהלך המשחק.	 
אל תניח את החיישן על הקונסולה.	 
אל תניח את החיישן על או לפני רמקול או משטח שרוטט או משמיע רעש.	 
הרחק את החיישן מאור שמש ישיר.	 
אל תשתמש בקרבת מקורות חום. השתמש בחיישן במסגרת טווח טמפרטורות 	 

ההפעלה של )C – 35 °C° 5 (. אם החיישן נחשף לסביבה מחוץ לטווח המוקצה, 
כבה אותו ותן לטמפרטורה להתייצב בתוך הטווח שצוין לפני שתשתמש בו שוב.

אל תיגע בעדשת החיישן. טביעות אצבע על-גבי העדשה יפגעו בביצועי החיישן.	 
אם הטלוויזיה שלך תלויה על הקיר ואין שולחן או ארון שניתן להציב עליו את החיישן, 

תוכל להשתמש בתושבת לקיר המאושרת על-ידי Microsoft )נמכרת בנפרד(.

חשוב
שנה את מיקום החיישן על-ידי הזזת הבסיס בלבד. אל תשנה את זווית הצפייה 

של החיישן באופן ידני, על-ידי הטיית החיישן על-גבי הבסיס. לאחר שסיימת את 
ההתקנה, תן למנועי החיישן לכוונן את זווית הצפייה כדי שלא לגרום נזק לחיישן.

 אזהרה
סדר את כל כבלי החשמל וחוטי החשמל כך שאנשים וחיות מחמד לא 

ימעדו עליהם או ימשכו אותם בטעות בזמן שהם מסתובבים באזור. כאשר 
החיישן והקונסולה אינם נמצאים בשימוש, ייתכן שתצטרך לנתק את כל 
הכבלים והחוטים מהחיישן והקונסולה כדי להרחיק אותם מילדים וחיות 

מחמד. אל תאפשר לילדים לשחק עם כבלי חשמל וחוטי חשמל.

 אזהרה
מניעת בוהק

כדי לצמצם את הלחץ המופעל על העיניים, נסה את הפעולות הבאות:
 	 .Kinect עמוד במרחק נוח מהטלוויזיה או הצג ומחיישן
מקם את הטלוויזיה או הצג וחיישן Kinect הרחק ממקורות אור 	 

הגורמים לבוהק, או השתמש בווילונות כדי לשלוט בכמות האור.
בחר תאורה טבעית ומרגיעה המפחיתה את הבוהק והלחץ על העיניים 	 

ומגבירה את הניגודיות והמראה הברור.
כוונן את הבהירות והניגודיות של הטלוויזיה או הצג.	 

הגדרת החיישן 

 לפני שתוכל להשתמש בחיישן Kinect, עליך לחבר אותו לקונסולת 
Xbox 360. עבור קונסולות מסוג Xbox 360 S, המתח מסופק על-ידי הקונסולה. 

עבור קונסולות Xbox 360 מקוריות, יש גם לחבר את החיישן לשקע חשמל 
רגיל בקיר.

Xbox 360 S חיבור החיישן לקונסולת
 AUX פשוט חבר את החיישן ליציאת ,Xbox 360 S כדי להתחבר לקונסולת

.USB בקונסולה. הקפד שלא לחבר את החיישן ליציאת

1



2

חיבור החיישן לקונסולת Xbox 360 מקורית
 החיישן עובד רק עם יציאת ה- USB האחורית בקונסולות

Xbox 360 מקוריות.
כדי להתחבר לקונסולת Xbox 360 מקורית:

  נתק אביזרים מיציאת ה- USB האחורית 1
בקונסולה.

2 .USB/חבר את החיישן לכבל החשמל 
 חבר את כבל החשמל/USB ליציאת ה- USB האחורית בקונסולה. 3
4 USB/של כבל החשמל AC -חבר את הקצה עם מתאם ה  

לשקע בקיר.
השתמש רק בכבל חשמל/USB שצורף למוצר או שקיבלת במרכז תיקונים 

מוסמך.
אם יש לך קונסולת Xbox 360 מקורית ללא כונן קשיח, עליך לחבר גם התקן 
 Xbox 360 256  לפחות. ניתן להשתמש בכונן MB אחסון עם שטח פנוי של

.USB או בכונן הבזק מסוג Xbox 360 Memory Unit ביחידת ,Hard Drive
 Xbox 360 Wireless Networking Adapter אם אתה משתמש במתאם

שכבר מחובר ליציאת ה- USB האחורית, תצטרך לנתק את כבל ה- USB שלו 
 ,WiFi הקדמית באמצעות כבל מאריך מסוג USB -ולחבר אותו מחדש ליציאת ה

הכלול במוצר.
כדי לחבר מחדש מתאם רשת אלחוטי ליציאת ה- USB הקדמית, במידת הצורך:
נתק את הכבל של מתאם הרשת האלחוטי מיציאת ה- USB בגב הקונסולה,   1

כשהמתאם עצמו נשאר צמוד לקונסולה.
חבר את הכבל המאריך מסוג WiFi לכבל ה- USB של מתאם הרשת   2

האלחוטי.
חבר את הקצה האחר של הכבל המאריך ליציאת USB בחלק הקדמי של   3

הקונסולה.
הערה: אם כבל החיישן קצר מדי, השתמש רק בכבל מאריך שסופק או אושר 

על-ידי Microsoft )נמכר בנפרד(.

 בטיחות חשמל
בדומה למכשירי חשמל רבים אחרים, אי נקיטת אמצעי הזהירות הבאים 

עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות כתוצאה מהתחשמלות או 
שריפה, או לנזק לחיישן.

אם אתה משתמש במתח AC, בחר מקור מתח מתאים:
הספק המתח של החיישן הוא 12V DC ב- 1.1A. השתמש רק 	 

במתאם ה- AC בכבל החשמל/USB שצורף לחיישן או שקיבלת 
ממרכז תיקונים מורשה. 

ודא ששקע החשמל שלך מספק את סוג המתח המצוין על-גבי כבל 	 
החשמל/USB מבחינת מתח )V( ותדר )Hz(. אם אינך בטוח לגבי סוג 

המתח המוזרם לבית, התייעץ עם חשמלאי מוסמך.  
אל תשתמש במקורות מתח שאינם סטנדרטיים, כגון גנרטורים או 	 

 AC מהפכים, אפילו אם המתח והתדר נראים בסדר. השתמש במתח
באמצעות שקע חשמלי סטנדרטי בקיר בלבד.

אל תגרום לעומס בשקע החשמלי בקיר, בכבל המאריך, במפצל או 	 
ברכיב חשמלי אחר. ודא שהרכיבים מדורגים לטיפול בזרם הכולל 

)באמפר ]A[( שהחיישן צורך )מצוין על-גבי כבל החשמל/USB( וכל 
התקן אחר באותו מעגל.

:USB/כדי למנוע נזק לכבל החשמל
ודא שלא ניתן ללחוץ על הכבל או לעקם אותו בחדות, בעיקר בנקודה 	 

שבה הוא מתחבר לשקע בקיר ולחיישן.
ודא שלא ניתן לדרוך על הכבל.	 
אל תמשוך בחוזקה, תיצור קשרים, תעקם בחדות או תנהג בכבל 	 

בצורה לא נאותה אחרת.
אל תחשוף את הכבל למקורות חום.	 
הרחק ילדים וחיות מחמד מהכבל. אל תיתן להם לנשוך או ללעוס 	 

את הכבל.
בעת ניתוק הכבל, משוך את התקע - אל תמשוך את הכבל.	 

אם כבל החשמל/USB ניזוק בצורה כלשהי, הפסק להשתמש בו מיד ופנה 
לתמיכת הלקוחות של Xbox לקבלת כבל חלופי.

נתק את כבל החשמל/USB של החיישן במהלך סופות ברקים או כשלא 
נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן ממושך.

התקנת תוכנת החיישן בקונסולה
הקונסולה זקוקה לעדכון מערכת לפני שתוכל להשתמש בה יחד עם חיישן 

.Kinect
כדי לעדכן את הקונסולה:

 הפעל את הקונסולה והכנס את התקליטור שסופק לך. העדכון יותקן באופן  1
אוטומטי. אם הוא לא מופעל באופן אוטומטי, בחר את מגש התקליטורים 

מלוח המחוונים )בדומה להפעלת משחק מתקליטור(.
 כשמופיעה הודעת האישור של ההתקנה, הוצא את התקליטור והתחל להגדיר  2

את החיישן.
 ודא שילדים המשתמשים בחיישן Kinect משחקים 

בצורה בטוחה.
ודא שילדים המשתמשים בחיישן Kinect משחקים בצורה בטוחה ובגבולות 

היכולת שלהם, וודא שהם מבינים כיצד להשתמש במערכת כראוי.

 אזהרה
אל תתאמץ יותר מדי

המשחק עם חיישן Kinect עשוי לדרוש מידה משתנה של פעילות 
גופנית. 

התייעץ עם רופא לפני השימוש בחיישן אם אתה סובל מבעיה רפואית 
כלשהי המשפיעה על יכולתך לבצע פעילות גופנית בבטחה, או אם: 

את בהיריון או עשויה להיות בהיריון, 	 
אתה סובל מבעיה בלב, בעיית נשימה, בעיה בגב, בפרקים או בעיה 	 

אורתופדית אחרת,
אתה סובל מלחץ דם גבוה, 	 
אתה מתקשה לבצע פעילות גופנית, או	 
קיבלת הנחיה להגביל את הפעילות הגופנית שלך. 	 

התייעץ עם רופא לפני ביצוע שגרת אימונים או משטר כושר הכוללים 
שימוש בחיישן. אל תשחק תחת השפעת סמים או אלכוהול, וודא שהאיזון 

והיכולות הגופניות שלך מספיקים לכל תנועה במהלך המשחק. 
צא להפסקות באופן קבוע

הפסק ותן לשרירים, למפרקים ולעיניים לנוח אם הם מתחילים 	 
להתעייף או לכאוב.

אם אתה חש עייפות מוגזמת, בחילה, קוצר נשימה, לחץ בחזה, 	 
סחרחורת, חוסר נוחות או כאב, הפסק את השימוש מיד ופנה לרופא.

מבוגרים—השגיחו על הילדים
ודאו שילדים המשתמשים בחיישן משחקים במסגרת המגבלות שלהם. 
אל תשתמש באביזרים בלתי מורשים או בציוד או חפצים בלתי מורשים 

Kinect יחד עם חיישן
השימוש באביזרים או חפצים אלה עלול להוביל לפציעה שלך או של 

אחרים ו/או לנזק לחיישן או לרכוש אחר. השימוש באביזרים בלתי 
מורשים מפר את הסכם הרשיון ועלול לבטל את התוקף של האחריות 

המוגבלת. 

ניקוי החיישן
אם אתה מנקה את החיישן:

נקה את החלק החיצוני של החיישן בלבד.	 
השתמש במטלית יבשה - אל תשתמש במטליות גסות, חומרי ניקוי, אבקות 	 

צחצוח, ממיסים )לדוגמה, אלכוהול, נפט, מדלל צבע או בנזן( או חומרי ניקוי 
אחרים בצורת נוזל או תרסיס.

אל תשתמש באוויר דחוס.	 
אל תנסה לנקות את המחברים.	 
נקה את המשטח שעליו מונח החיישן בעזרת מטלית יבשה.	 
אל תרטיב את החיישן. כדי להפחית את הסכנה לשריפה או התחשמלות, אל 	 

תחשוף את החיישן לגשם או ללחות מסוגים אחרים.

 אזהרה
אל תנסה לבצע תיקונים 

אל תנסה לפרק, לפתוח, לטפל או לשנות את התקן החומרה או ספק 
המתח. פעולה שכזו עלולה לגרום להתחשמלות או לסכנה אחרת. כל 

עדות לניסיון לפתוח ו/או לשנות את ההתקן, כולל קילוף, ניקוב או הסרה 
של תווית כלשהי, תוביל לביטול האחריות המוגבלת.



3

 אזהרה
האחריות המוגבלת ורשיון התוכנה של מוצר זה מופיעים במדריך 

 זה; מדריך זה זמין גם באינטרנט בכתובת 
www.xbox.com/support. האחריות המוגבלת ורשיון התוכנה 
 זמינים גם באינטרנט בכתובות www.xbox.com/warranty ו- 

www.xbox.com/sla, בהתאמה.

אחריות היצרן
 Microsoft Ireland אחריות יצרן )“האחריות”( מוענקת לכם על-ידי

 Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate;
 )”Microsoft“ ,להלן( Dublin 18, Ireland

בעצם השימוש שתעשו ב-KINECT SENSOR שלכם אתם מסכימים לנאמר 
בכתב אחריות זה. לפני ההתקנה, אנא קראו כתב אחריות זה בתשומת לב. אם 

 KINECT SENSOR-אינכם מסכימים לנאמר בכתב אחריות זה, אל תשתמשו ב
שברשותכם. החזירו אותו ללא שימוש למוכר או לחברת MICROSOFT לקבלת 
 .http://www.xbox.com/ בכתובת Microsoft החזר. צרו קשר עם חברת

 אחריות זו נבדלת מכל ערבות מוצר חוקית אחרת שחייבים לכם מוכרים ו/או 
יצרנים בהתאם לחוק מקומי כלשהו החל עליכם. היא מיועדת להעניק לכם זכויות 
ספציפיות, ולפי המקרה, נוספות, במסגרת אותו החוק, ולא להגביל את זכויותיכם 

על פי הוראות ערבות מוצר, על פי החוק הנוהג. לא ניתן להעבירה לצד שלישי. 

1. הגדרות 

כאשר נעשה בהם שימוש על פי הנאמר בכתב באחריות זה, המונחים הבאים 
יפורשו כדלהלן:

)א(  “Kinect Sensor” משמעותו מוצר Kinect Sensor חדש שנרכש ממוכר 
מורשה. 

)ב(  “תנאי שימוש רגילים” משמעותם שימוש רגיל של הצרכן בתנאים ביתיים 
 .Kinect Sensor רגילים, ובהתאם לחוברת ההוראות של

 Kinect-ג(  “תקופת אחריות” משמעותה שנה 1 מתאריך הרכישה של ה(
Sensor, בכפוף לסעיף 2 להלן. 

)ד(  “אתם” משמעותו משתמש הקצה המקורי. 

2. תקופה 

מבלי לפגוע בזכויותיה של אחריות חוקית כלשהי שייתכן שתהיו זכאים לה על 
פי חוק כלשהו החל עליכם, ואלא אם אותו החוק מכסה תקופה ארוכה יותר, 
Microsoft מציעה אחריות זו לתקופה של שנה אחת )1( מתאריך רכישת 

ה-Kinect Sensor ממוכר מורשה. 

3. אזור 

אחריות זו תהיה תקפה במדינות הבאות בלבד )כולל תחומיהן מעבר לים(: 
אוסטריה, בלגיה, צ’כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, אירלנד, 
ישראל, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל, רוסיה, סלובקיה, 

דרום אפריקה, ספרד, שוודיה, שווייץ, טורקיה ובריטניה.

אתם מכירים בכך שחוקים ותקנות ספציפיים בנוגע לייצוא עשויים לחול עליכם 
בהתאם לארץ מגוריכם ואתם מסכימים לציית לכל החוקים והתקנות האלה אם 

תייצאו את ה-Kinect Sensor שברשותכם. 
4. אחריות 

 Kinect-ערבה, לכם בלבד, כי ה Microsoft ,במהלך תקופת האחריות )א( 
Sensor לא יסבול מתפקוד קלוקל בתנאי שימוש רגילים. 

)ב(  פרט לאחריות חוקית כלשהי שחברת Microsoft עשויה להיות מחויבת 
לספק לכם בהתאם לחוק מקומי כלשהו החל עליכם, אחריות זו היא 

 Microsoft הערבות, האחריות או התנאי היחידים הניתנים לכם על-ידי
ביחס ל-Kinect Sensor שברשותכם ולכל חוברת/חוברות הוראות מוצר 

שעשויים להגיע איתו. נאסר על כל גוף אחר לספק לכם כל ערבות, אחריות 
.Microsoft או תנאי בשם

)ג(  אם החוק המקומי והחל עליכם מעניק לכם אחריות מרומזת כלשהי, כולל 
אחריות מרומזת לסחירות או התאמה עבור מטרה מסוימת, תוקפה יהיה 

מוגבל לתקופת האחריות, אלא אם כן מוגדר אחרת באותו חוק מקומי. 

5. התהליך לקבלת שירות במסגרת האחריות 
)א(   לפני שתתחילו בתהליך מימוש האחריות, אנא השתמשו בטיפים לפתרון 

.http://www.xbox.com/support. תקלות בכתובת
)ב(   אם הטיפים לפתרון תקלות אינם פותרים את בעייתכם, פעלו לפי התהליך 

בכתובת האינטרנט http:// www.xbox.com/support. תוכלו גם 
להתקשר לתמיכת Xbox בחיוג למספר לפי המדינה בה נרכש המוצר, 

http://xbox.com/support המופיע ברשימת המספרים בכתובת

לפני שתשלחו את ה-Xbox 360 S, ה-Kinect Sensor או האביזר לחברת 
Microsoft לתיקון, ודאו ששמרתם עותק של כל מידע כלשהו שתרצו לשמור, 

ומחקו כל מה שאתה מחשיבים כסודי. חברת Microsoft אינה אחראית למידע 
שלכם ועשויה למחוק אותו. 

 Microsoft 6. אחריות 
)א(   לאחר שתחזירו את ה-Kinect Sensor, חברת Microsoft תבדוק אותו. 

)ב(   אם חברת Microsoft תקבע כי ה-Kinect Sensor תפקד בצורה קלוקלת 
במהלך תקופת האחריות בתנאי שימוש רגילים, חברת Microsoft )לפי 

בחירתה( תוכל לתקן או להחליף אותו, או להחזיר לכם את מחיר הרכישה, 
אלא אם נאמר אחרת בהוראת חובה בחוק מקומי כלשהו החל עליכם. 

לצורך התיקון אולי ייעשה שימוש בחלקים חדשים או משופצים. ההחלפה 
תוכל להיות ביחידה חדשה או משופצת.

)ג(   לאחר התיקון או ההחלפה, מכשיר ה-Kinect Sensor שלכם יכוסה על-ידי 
אחריות זו לשארית תקופת האחריות המקורית שלכם, או ל-95 ימים לאחר 

משלוח המכשיר על-ידי Microsoft )התקופה הארוכה מביניהן(.
)ד(   מלבד במקרים בהם נאמר אחרת בחוק מקומי כלשהו החל עליכם, 

אחריותה של MICROSOFT לתיקון או החלפת ה-KINECT SENSOR, או 
להחזרת מחיר הרכישה, היא המענה הבלעדי שלכם.

)ה(   אם ה-Kinect Sensor שלכם מתחיל לתפקד באופן קלוקל לאחר סיום 
תקופת האחריות, לא תהיה לכם כל אחריות. לאחר סיום תקופת האחריות, 

Microsoft עשויה לגבות מכם תשלום עבור מאמציה בזיהוי ובטיפול 
בתקלות כלשהן ב-Kinect Sensor שלכם, בין אם מאמצים אלו הצליחו ובין 

אם לאו. 
7. מקרים יוצאים מן הכלל בתנאים ובאחריות 

חברת Microsoft אינה אחראית ואחריות זו לא תחול, אפילו עבור תשלום, אם 
ה-Kinect Sensor שלכם: 

)א(   ניזוק בשל שימוש עם כל מוצר שאינו קונסולת Xbox 360 )כולל, לדוגמא, 
מחשבים אישיים, קונסולות של משחקי וידאו אחרים, וכדומה(; 

)ב(   משמש למטרות מסחריות )כולל, לדוגמא, השכרה, תשלום לפי משחק, 
וכדומה(; 

)ג(   נפתח, שונה או שנעשתה בו חבלה )כולל, לדוגמא, כל ניסיון להתגבר על 
כל מגבלה טכנית, מגבלת אבטחה או מנגנון למניעת פיראטיות, וכדומה(, או 

שמספרו הסדרתי שונה או הוסר
)ד(   ניזוק בגין סיבה חיצונית כלשהי, בין אם על-ידכם או על-ידי אדם אחר 

שהשתמש ב-Kinect Sensor שלכם, כולל, לדוגמא:
בכך שהופל;  •

שימוש בלתי נאות )כולל שימוש מחוץ לבית(, שימוש לרעה, הזנחה או   •
תאונה;

טיפול גרוע;  •
נזק במהלך משלוח, פרט למשלוח מחברת Microsoft או מפיץ   •

מורשה; 
חשיפה לנוזלים;  •

שימוש תוך אוורור בלתי נאות;   •
שריטות, גומות, וכדומה, או כל נזק חיצוני אחר;  •

אי עמידה בהוראות בהתקנה, בהפעלה או בתחזוקה; או  •
.Microsoft ה(   תיקון על-ידי גוף כלשהו פרט לחברת(

8. הוצאה מהכלל של נזקים מסוימים 

 MICROSOFT אלא אם הוגדר אחרת בחוק מקומי כלשהו החל עליכם, חברת
אינה אחראית על כל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי; על כל אובדן נתונים, 

 KINECT SENSOR-פרטיות, סודיות או רווחים; או על כל אי-יכולת להשתמש ב
שברשותכם. מקרים יוצאים מן הכלל אלה חלים גם כאשר נודע לחברת 
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MICROSOFT על האפשרות של נזקים אלה, ואפילו אם מענה כלשהו נכשל 
בביצוע מטרתו העיקרית. 

 9. תנאים נוספים 

 אם תנסו להתגבר על או לעקוף מגבלה טכנית, מגבלת אבטחה או מערכת 
למניעת פיראטיות של Kinect Sensor, מכשיר ה-Kinect Sensor שלכם עשוי 

להפסיק לפעול סופית. אם תעשו כך גם תבטלו את האחריות שלכם, ותהפכו את 
ה-Kinect Sensor שלכם לבלתי זכאי לתיקון מורשה, אפילו תמורת תשלום. 

10. בחירת החוק 

אחריות זו תהיה כפופה ותפורש בהתאם לחוק בארץ מגוריכם, בלי קשר לניגוד 
בעקרונות החוק

רישיון תוכנה
בעצם השימוש ב-KINECT SENSOR אתם מסכימים לתנאי רישיון תוכנה זה. 

לפני ההתקנה, אנא קראו רישיון תוכנה זה בתשומת לב. אם אינכם מסכימים 
לנאמר ברישיון תוכנה זה, אל תשתמשו ב-KINECT SENSOR. החזירו אותו 

ללא שימוש למוכר שלכם או לחברת MICROSOFT לקבלת החזר. צרו קשר עם 
 http://www.xbox.com/ :בכתובת Microsoft

1. הגדרות 

בעת השימוש בהתאם לרישיון זה, המונחים הבאים יפורשו כדלהלן: 
.Xbox 360 משמעותו קונסולת ”Xbox 360“  )א(

.Xbox 360 S משמעותו קונסולת ”Xbox 360 S“ )ב(  
 Microsoft Xbox 360 אביזר מורשה” משמעותו אביזר חומרה של מותג“ )ג(  
או Xbox 360 S, ואביזר חומרה של מותג Xbox 360 או Xbox 360 S של 

צד שלישי ברישיון של Microsoft אשר אריזתו נושאת את הלוגו הרשמי 
“Licensed for Xbox”. ה-Kinect Sensor הוא אביזר מורשה אך ורק 

למטרות רישיון תוכנה זה. 
“משחקים מורשים” משמעותם משחקי Xbox 360 או Xbox 360 S על  )ד(  

תקליטורי משחקים שהופצו או הורשו על-ידי Microsoft, ותוכן משחקים 
 xbox.com או מאתר Microsoft של Xbox LIVE שהורד משירות
)לדוגמא, אווטרים, משחקים להורדה, תוספות למשחקים, וכדומה(. 

)ה(  “תוכנה” משמעותה התוכנה שהותקנה מראש ב-Kinect Sensor, כולל 
עדכונים כלשהם שחברת Microsoft עשויה לפרסם מעת לעת. 

“אביזרים בלתי מורשים” משמעותם כל אביזרי החומרה שאינם אביזרים  )ו(  
מורשים, פרט למאגרי זיכרון USB, מצלמות דיגיטליות המשמשות ליצירת 
תצלומים או סרטים, ונגני מוסיקה המשמשים להשמעת מוסיקה או להצגת 

תצלומים או סרטונים, אשר אינם נחשבים לאביזרים בלתי מורשים. 
“משחקים בלתי מורשים” משמעותם תקליטורי משחקים, הורדות משחקים  )ז(  

ותוכן או מדית משחקים כלשהם שאינם משחקים מורשים. 
)ח(  “תוכנה בלתי מורשית” משמעותה כל תוכנה שאינה מופצת על-ידי 

 Xbox 360 S או Xbox 360 באמצעות תקליטורי משחקים של Microsoft
המשווקים או מורשים על-ידי Microsoft, שירות Xbox LIVE של 

 .Xbox.com או אתר ,Microsoft
.Kinect Sensor -ט(   “אתם” משמעותו המשתמש ב(

2. רישיון 

רישיון זה מעניק לכם זכויות חוזיות ספציפיות אלא אם צוין אחרת בחוק מקומי 
כלשהו החל עליכם. 

)א(   רישיון התוכנה ניתן לכם, ולא נמכר, אך ורק לאזור המוגדר. אתם מורשים 
להשתמש בתוכנה רק כפי שהותקנה מראש ב-Kinect Sensor, וכפי 

שתעודכן על-ידי Microsoft מעת לעת. נאסר עליכם להעתיק את התוכנה 
או לבצע בה הנדסה לאחור. 

)ב(   כתנאים לרישיון תוכנה זה, אתם מסכימים כי:
תשתמשו ב-Kinect Sensor שלכם אך ורק עם Xbox 360 או   )i(

Xbox 360 S ולא עם מכשיר אחר כלשהו )כולל, לדוגמא, מחשבים 
אישיים, קונסולות של משחקי וידאו אחרים, וכדומה(. תשתמשו רק 

במשחקים מורשים עם ה-Kinect Sensor שברשותכם. לא תשתמשו 
באביזרים בלתי מורשים או במשחקים בלתי מורשים: הם עשויים שלא 

לפעול או להפסיק לפעול לצמיתות לאחר עדכון תוכנה. 

לא תשתמשו או תתקינו כל תוכנה בלתי מורשה.אם תעשו כן,    )ii(
ה-Kinect Sensor עשוי להפסיק לפעול סופית באותו שלב או לאחר 

עדכון תוכנה מאוחר יותר. 
לא תנסו להתגבר או לעקוף כל מגבלה טכנית, מגבלת אבטחה   )iii(

או מערכת למניעת פיראטיות של Kinect Sensor. אם תעשו כן, 
ה-Kinect Sensor עשוי להפסיק לפעול סופית בשלב זה או לאחר 

עדכון תוכנה מאוחר יותר. 
חברת Microsoft עשויה להשתמש באמצעים טכניים, כולל עדכוני   )iv(

תוכנה, כדי להגביל את השימוש ב-Kinect Sensor ל-Xbox 360, כדי 
למנוע שימוש באביזרים בלתי מורשים או במשחקים בלתי מורשים, 

וכדי להגן על המגבלות הטכניות, מגבלות האבטחה ועל המערכות 
 .Kinect Sensor-למניעת האבטחה ב

חברת Microsoft עשויה לעדכן את התוכנה מעת לעת ללא מתן   )v(
הודעה מראש, לדוגמא, לעדכן כל מגבלה טכנית, מגבלת אבטחה או 

מערכת למניעת פיראטיות . 

כל שימוש בלתי מורשה על פי ההוראות עשוי להוביל לאי-זכאות ליהנות מאחריות 
 .Kinect Sensor-היצרן על ה

3. אזור 

רישיון זה יהיה תקף במדינות הבאות בלבד )כולל אזוריהן שמעבר לים(: אוסטריה, 
בלגיה, צ’כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, אירלנד, ישראל, 
איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל, רוסיה, סלובקיה, דרום 

אפריקה, ספרד, שוודיה, שווייץ, טורקיה ובריטניה.
4. אחריות 

התוכנה מכוסה על-ידי אחריות היצרן עבור ה-Kinect Sensor שברשותכם, 
וחברת Microsoft אינה מעניקה כל ערבות, אחריות או תנאי אחרים עבור 

התוכנה, פרט לאחריות חוקית כלשהי שחברת Microsoft עשויה להיות מחויבת 
להעניק לכם בהתאם לחוק מקומי כלשהו החל עליכם. נאסר על גוף אחר כלשהו 

.Microsoft לספק לכם כל ערבות, אחריות או תנאי בשם
5. מקרים יוצאים מן הכלל של נזקים מסוימים 

אלא אם הוגדר אחרת בהתאם לחוק מקומי כלשהו החל עליכם, חברת 
MICROSOFT אינה אחראית לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי; לכל אובדן 

נתונים, פרטיות, סודיות או רווחים; או לכל אי-יכולת להשתמש בתוכנה. מקרים 
יוצאים מן הכלל אלה חלים גם כאשר נודע לחברת MICROSOFT על האפשרות 

של נזקים אלה, ואפילו אם מענה כלשהו נכשל בביצוע מטרתו העיקרית. 
6. בחירת החוק 

רישיון זה יהיה כפוף ויפורש בהתאם לחוק בארץ מגוריכם, בלי קשר לניגודים 
בעקרונות החוק. 

תקנות

השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני
סמל זה על-גבי המוצר או האריזה פירושו שאין להשליך מוצר זה 
יחד עם האשפה הביתית. במקום זאת, אתה אחראי להעביר אותו 

לנקודת האיסוף המתאימה למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. איסוף 
ומיחזור נפרדים אלה עוזרים לשמר את משאבי הטבע, ולמנוע 
השלכות שליליות פוטנציאליות על בריאות האדם והסביבה עקב הימצאות 

אפשרית של חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני כתוצאה מהשלכה בלתי 
הולמת. לקבלת מידע נוסף על המקומות שבהם ניתן להשאיר את הציוד החשמלי 
והאלקטרוני להשלכה, פנה למשרד המתאים בעירייה/ברשות המקומית, לשירות 
איסוף האשפה הביתית שלך או לחנות שבה רכשת מוצר זה. לקבלת מידע נוסף 

.weee@microsoft.com :אנא פנה לכתובת מייל WEEE על
לשימוש ביתי או משרדי. 

לא מיועד לשימוש ביישומי מכונאות, רפואה או תעשייה. 
כל שינוי שלא אושר מפורשות על-ידי Microsoft עלול לשלול את סמכות 

המשתמש להפעיל התקן זה. 
 ,UL(  NRTL מוצר זה מיועד לשימוש עם ציוד טכנולוגיית מידע המופיע ברשימת

 .)CE סימון( IEC/EN 60950-1 -ו/או ציוד התואם ל )וכולי ETL  ,CSA 
אין חלקים הניתנים לטיפול. 

 התקן זה מדורג כמוצר מסחרי להפעלה בטמפרטורות של
 .)+35ºC( עד )+5ºC(
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הצהרת תאימות עם הנחיות האיחוד האירופי
Microsoft Corporation מצהירה בזאת כי מוצר זה תואם לדרישות העיקריות 

 , 2006/95/EC  , 2009/125/EC ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיות
 EC/2005/32  ו- EC/2004/108 , כשהם חלים.

התיעוד הטכני, כנדרש בהליך הערכת התאימות, נשמר בכתובת הבאה:

 .Microsoft Ireland Operations Ltdחברה

 The Atrium Building 3כתובת
Carmanhall Road, 

Sandyford Industrial Estate, 
Dublin 18

Irelandמדינה
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P AR T NUMBER 

SCALE 

1:1 
SOFTWARE / VERSION 

Illustrator CS2  

DESCRIPTION 

DRA WN BY / D A TE 

Lawrence / 07.03.09
A RTWORK NUMBE R 

COL OR SPECIFICA TIONS PR OPRIET AR Y NO TE 
THE INFORMA TION CONT AINED HEREON IS CONFIDENTIAL, IS SUBMITTED IN 
CONFIDENCE, AND IS PROPRIET AR Y  INFORMA TION OF MICROSOFT  CORPORA- 
TION, AND SHALL  ONL Y  BE USED IN  THE FUR THERANCE OF , THE CONTRACT  OF 
WHICH THIS DRA WING FORMS  A  P AR T , AND SHALL  NOT , WITHOUT  MICROSOFT 
CORPORA TION Õ S PRIOR WRITTEN  APPROV AL, BE REPRODUCED OR IN  ANY  W A Y 
USED IN WHOLE OR IN P AR T  IN CONNECTION WITH SER VICES OR EQUIPMENT 
HEREON MA Y  NOT  BE DISCLOSED  T O A THIRD P AR TY  WITHOUT  CONSENT  OF 
MICROSOFT  CORPORA TION, AND THEN, ONL Y  PURSUANT T O A  MICROSOFT 
APPROVED NONDISCLOSURE  AGREEMENT . A

REVISION 

מפרטי לייזר

זהירות
השימוש בשלטים או ביצוע שינויים או הליכים אחרים פרט לאלה שצוינו 

כאן עלולים להוביל לחשיפה מסוכנת לקרינה.

התקן זה מציית לתקן הבינלאומי IEC 60825-1:2007:03 עבור מוצרי לייזר 
השייכים ל- Class 1. התקן זה גם מציית ל- CFR 1040.10 21  ו- 1040.11 פרט 

לסטיות לפי Laser Notice No. 50 מתאריך 24 ביוני, 2007.

התווית הבאה בנושא לייזר של Class 1 ממוקמת בחלק התחתון של החיישן.

זכויות יוצרים

המידע במסמך זה, כולל כתובות URL והפניות אחרות לאתרי אינטרנט, כפוף 
לשינוי ללא הודעה מראש. אלא אם כן צוין אחרת, החברות, הארגונים, המוצרים, 

שמות התחומים, כתובות הדואר האלקטרוני, הסמלים, האנשים, המקומות 
והאירועים לדוגמה המתוארים להלן הם בדויים, ואין כל כוונה להצביע על חברות, 

ארגונים, מוצרים, שמות תחומים, כתובות דואר אלקטרוני, סמלים, אנשים, מקומות 
או אירועים אמיתיים, ואין להסיק כוונה שכזו. המשתמש אחראי לציית לכל חוקי 
זכויות היוצרים המתאימים. מבלי להגביל את הזכויות הקיימות לפי חוק זכויות 

יוצרים, אין לשכפל, לאחסן או להכניס למערכת אחזור, או לשדר חלק כלשהו 
ממסמך זה באופן או באמצעי כלשהו )אלקטרוני, מכני, צילום, הקלטה או אמצעי 
.Microsoft Corporation -אחר( או לכל מטרה, ללא רשות מפורשת בכתב מ
ל- Microsoft עשויים להיות פטנטים, בקשות לפטנטים, סימנים מסחריים, 

זכויות יוצרים או זכויות אחרות של קניין רוחני הנוגעים לנושאים הנדונים במסמך 
זה. פרט למפורט באופן מפורש בהסכם רשיון בכתב עם Microsoft, צירוף 

מסמך זה אינו נותן לך רשיון כלשהו לאותם פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות 
יוצרים או זכויות אחרות של קניין רוחני.

Microsoft Corporation 2012 © . כל הזכויות שמורות.
 Xbox LIVE  ,Xbox 360  ,Xbox  ,Microsoft, הסמלים של Xbox, סמל 

.Microsoft הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Kinect -ו Xbox LIVE
השמות של חברות ומוצרים אמיתיים המוזכרים להלן עשויים להיות סימנים 

מסחריים של בעליהם בהתאמה.

תמיכת לקוחות

לקבלת תשובות לשאלות נפוצות, שלבים לפתרון בעיות ופרטי קשר של תמיכת 
.www.xbox.com/support בקר באתר ,Xbox הלקוחות של



	Bu	simge,	bu	kılavuz	ve	Xbox	360® 
aksesuarlarının	kılavuzlarında	bulunan	güvenlik	ve	
sağlık	mesajlarını	göstermektedir.

UyaRI
Ürünü kullanmadan önce önemli güvenlik ve sağlık bilgileri 
için bu kılavuzu, Xbox 360 konsolu talimatlarını ve diğer 
aksesuarlar veya oyunların kılavuzlarını okuyun. Gelecekte 
başvuru amacıyla tüm kılavuzları saklayın. Yeni kılavuzlar 
için, bkz. www.xbox.com/support.

UyaRI
Çocukların KinectTM sensörünü kullanmasına izin 
vermeden önce:
• Her çocuğun sensörü kullanıp kullanamayacağından (oyun 

oynama, diğer çevrimiçi oyuncularla sohbet veya video 
mesajlaşma) ve bu faaliyet sırasında denetlenmesi gerekip 
gerekmediğini belirleyin. 

• Çocukların sensörü denetim olmadan kullanmasına izin 
verirseniz, tüm güvenlik ve sağlık bilgileri ve talimatlarını 
mutlaka anlatın.

OYUN	İÇİN	UYGUN	YER
Kinect sensörünün sizi görüyor olması gerekir ve hareket etmeniz için 
belirli bir alan gerekmektedir. Sensörden yaklaşık 6 feet (1,8 metre) 
uzaklıkta olduğunuzda sensör sizi algılayabilir. İki kişi oynuyorsa, 
sensörden yaklaşık 8 feet (2,5 metre) uzakta durmalıdırlar.
Oyun alanı, sensör yerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. 
Sensör oyun alanının sadece bir kısmını gerektirip gerektirmediği 
hakkında daha fazla bilgi için oyun talimatlarına başvurun.

UyaRI
Oyun	oynarken	rahatça	hareket	edebileceğiniz	bir	alan	
bulunduğundan	emin	olun
Kinect sensörüyle oyun oynamak, farklı miktarda hareket 
gerektirebilir. Oyun sırasında diğer oyunculara, yanda 
duranlara, hayvanlara, mobilyalara veya başka nesnelere 
çarpmayacağınızdan, takılmayacağınızdan veya üzerine 
basmayacağınızdan emin olun. Oyun sırasında ayakta duruyor 
ve/veya hareket ediyorsanız bastığınız yer sağlam olmalıdır.
Oyun oynamadan önce:
• Çarpabileceğiniz veya takılabileceğiniz nesneler için her 

yana bakın (sağ, sol, ön, arka, aşağı ve yukarı). 
• Oyun alanınızın pencereler, duvarlar, merdivenlerden, vb. 

yeterince uzak olmasını sağlayın. 
• Oyuncak, mobilya veya kıvrılmış halı gibi takılabileceğiniz 

bir şey olmadığından emin olun. Ayrıca, oyun alanındaki 
çocuklar ve hayvanlara da dikkat edin. Gerekirse, nesneler 
veya insanları oyun alanından uzaklaştırın.

• Yukarı bakmayı unutmayın. Oyun alanına karar verirken 
başınızın üzerindeki aydınlatma üniteleri, fanlar ve diğer 
nesnelere dikkat edin.

Oyun sırasında:
• Televizyona temas etmemek için yeterli bir mesafe bırakın.
• Diğer oyuncular, kenarda duran kişiler ve hayvanlarla 

aranızda yeterli mesafe tutun. Bu mesafe, oyundan oyuna 
farklılık gösterebilir, dolayısıyla, uzaklığınızı belirlerken nasıl 
oynadığınızı da dikkate alın.

• Çarpabileceğiniz veya takılabileceğiniz nesnelere veya 
insanlara dikkat edin. Oyun sırasında insanlar veya 
nesneler oyun alanına girebilir, dolayısıyla etrafınıza her 
zaman dikkat edin.

Oyun oynarken bastığınız yerin sağlam olduğundan emin olun:
• Oyun hareketleri için yeterli çekiş gücüne sahip düz bir 

zeminde oynayın.
• Oyun için uygun bir ayakkabı kullanın (yüksek topuk, tokyo, 

vb değil) veya uygunsa çıplak ayakla oynayın.

SENSÖR	İÇİN	BİR	KONUM	SEÇİN
En iyi oyun alanı ve sensör performansı için sensörü göz seviyesine 
yerleştirin. Bu mümkün değilse, sensörünüz 2 - 6 feet (0,6 - 1,8 metre) 
arasında düzgün şekilde çalışacaktır.
Minimum oyuncu yüksekliği 3 feet, 4 inçtir (1 metre).  
Oyuncu yüksekliği ve oyun alanında daha fazla bilgi için,  
bkz. www.xbox.com/support. 
Ayrıca:
• Sensörü düz bir yüzeye yerleştirin.
• Sensörün TV'nizin merkeziyle aynı hizada ve masa veya rafın 

mümkün olduğu kadar ön kenarına yakın olmasını sağlayın.
• Sensörü, oyun sırasında düşmeyeceği veya birisinin çarpmayacağı 

bir konuma yerleştirin.
• Sensörü, konsol üzerine yerleştirmeyin.
• Sensörü bir hoparlörün üzerine veya önüne ya da sallanan veya 

gürültü yapan bir yüzeye koymayın.
• Sensörü doğrudan güneş ışığı görmeyecek bir yerde tutun.
• Herhangi bir ısı kaynağı yakınında kullanmayın. Sensörü,  

41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C) olarak belirtilen çalışma sıcaklığı 
aralığında kullanın. Sensör, izin verilen aralık dışında koşullara 
maruz kalırsa, sensörü kapatın ve tekrar kullanmadan önce 
sıcaklığın belirtilen aralığa dönmesini bekleyin.

• Sensör üzerindeki lense dokunmayın. Lens üzerinde parmak izi 
bulunması, sensör performansını etkileyebilir.

Televizyonunuz duvara monte edilmişse ve sensörü 
yerleştirebileceğiniz bir masa veya dolap yoksa, Microsoft tarafından 
onaylanmış duvara montaj braketlerini (ayrı olarak satılmaktadır) 
kullanabilirsiniz.
ÖNEMLİ
Sensör konumunu sadece taban kısmını hareket ettirerek 
ayarlayın. Sensör görüş açısını elle, sensörü tabanı üzerinde eğerek 
ayarlamayın. Kurulum tamamlandıktan sonra sensör motorlarının 
görüntüleme açısını ayarlamasını bekleyin; aksi takdirde sensöre 
zarar verebilirsiniz.

UyaRI
Kabloları, insanlar ve hayvanlar dolaşırken takılmayacak veya 
kazayla çekmeyecek şekilde düzenleyin. Sensör ve konsol 
kullanımda değilken, çocuklar ve hayvanların erişmemesi 
için sensör ve konsoldan tüm kablo bağlantılarını sökmeniz 
gerekebilir. Çocukların kablolarla oynamasına izin vermeyin.

UyaRI
Parlak	Işıktan	Kaçının
Parlak ışık nedeniyle göz yorgunluğunu azaltmak için 
aşağıdakileri deneyin:
• Televizyon veya monitör ve Kinect sensöründen rahat bir 

uzaklığa yerleşin. 
• Televizyon veya monitörünüzü ve Kinect sensörü, parlak 

ışık üreten ışık kaynaklarından uzak tutun veya ışık 
düzeyini kontrol etmek için panjurları kullanın.

• Parlaklık ve göz yorgunluğunu en aza indiren ve kontrast 
ve netliği artıran yumuşak doğal ışıklar kullanın.

• Televizyon veya monitörünüzün parlaklık ve kontrastını 
ayarlayın.

SENSöR KURUlUMU 
Kinect sensörünüzü kullanabilmek için Xbox 360 konsoluna 
bağlamanız gerekir. Xbox 360 S konsollarında, güç konsol 
tarafından sağlanır. Orijinal Xbox 360 konsollarında, sensörü ayrıca 
standart bir elektrik prizine bağlamanız gerekecektir.
Sensörü	Xbox	360	S	Konsoluna	Bağlama
Xbox 360 S konsoluna bağlamak için sensörü konsolun AUX portuna 
takın. Sensörü bir USB portuna bağlamadığınızdan emin olun.
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Sensörü	Orijinal	Xbox	360	Konsoluna	Bağlama
Bu sensör sadece orijinal bir Xbox 360 konsolunun arka USB 
yuvasıyla çalışır.
Orijinal Xbox 360 konsoluna bağlamak için:
1 Konsolun arka USB yuvasındaki tüm aksesuarların  

bağlantısını çıkarın.
2 Sensörü, USB/güç kablosuna takın.
3 USB/güç kablosunu konsolun arka USB yuvasına bağlayın.
4 USB/güç kablosunun AC adaptörü ucunu elektrik prizine 

bağlayın.
Sadece ürünle birlikte sağlanan veya yetkili bir tamir merkezi 
tarafından verilmiş USB/güç kablosunu kullanın.
Sabit sürücüsüz orijinal Xbox 360 konsolunuz varsa en az 256 MB 
boş alana sahip bir depolama cihazı da bağlamanız gerekir.  
Xbox 360 Sabit Sürücü, Xbox 360 Bellek Ünitesi veya bir USB flash 
sürücü kullanabilirsiniz.
Arka USB portuna bağlı bir Xbox 360 Kablosuz Ağ Adaptörü 
kullanıyorsanız bunun USB kablosunu çıkarıp sağlanan WiFi uzatma 
kablosunu kullanarak bir ön USB yuvasına tekrar bağlamanız 
gerekecektir.
Gerekirse kablosuz ağ adaptörünü bir ön USB yuvasına tekrar 
bağlamak için:
1 Kablosuz ağ adaptörü kablosunu konsolun arkasındaki USB 

yuvasından çıkarın ve adaptörü konsola bağlı halde bırakın.
2 WiFi uzatma kablosunun, kablosuz ağ adaptörünün USB 

kablosuna bağlayın.
3 Uzatma kablosunun diğer ucunu konsolun ön kısmındaki bir 

USB yuvasına takın.
Not: Sensör kablosu çok kısaysa, sadece Microsoft tarafından 
sağlanan veya Microsoft tarafından onaylanmış bir uzatma kablosu 
(ayrı olarak satılmaktadır) kullanın.

Elektrik	Güvenliği
Diğer birçok elektrik cihazında olduğu gibi, aşağıdaki 
önlemlerin alınmaması elektrik çarpması veya yangın 
dolayısıyla yaralanma veya ölüme ya da sensörde hasara 
neden olabilir.
AC güç kullanıyorsanız, uygun bir güç kaynağı seçin:
• Sensörün güç girişi, 1,1 A'da 12V DC'dir. USB/güç 

kablosunda sadece sensörle birlikte sağlanan veya yetkili 
bir tamir merkezinden verilen AC adaptörü kullanın. 

• Elektrik prizinizin gerilim (V) ve frekans (Hz) açısından 
USB/güç kablosu üzerinde belirtilen güç türünü 
sağladığından emin olun. Evinize sağlanan gücün türünü 
bilmiyorsanız kalifiye bir elektrik teknisyenine danışın.  

• Gerilim ve frekans değerleri uygun görünse bile 
jeneratörler veya enversörler gibi standart olmayan güç 
kaynaklarını kullanmayın. Sadece standart elektrik prizi 
tarafından sağlanan AC güç kullanın.

• Elektrik prizi, uzatma kablosu, çoklu priz veya diğer 
elektrikli alıcılara aşırı yüklenmeyin. Bunların, sensör ve 
aynı devredeki diğer cihazlar tarafından çekilen toplam 
akım (amp [A] cinsinde) için uygun değerde olduklarından 
emin olun )USB/güç kablosunda belirtilir(.

USB/güç kablosuna zarar vermemek için:
• Özellikle elektrik prizi ve sensörün bağlandığı noktada 

kablonun kıstırılmadığından veya keskin şekilde 
bükülmediğinden emin olun.

• Kablonun üzerine basılmamasını sağlayın.
• Kabloyu aniden çekmeyin, düğümlemeyin, keskin şekilde 

bükmeyin veya başka bir şekilde hatalı kullanmayın.
• Kabloyu, ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
• Çocuklar ve hayvanları kablodan uzak tutun. Bunların 

kabloyu ısırmalarına veya çiğnemelerine izin vermeyin.
• Kablo bağlantısını çıkarırken, kablodan değil fişten tutarak 

çekin.
USB/güç kablosu herhangi bir şekilde hasar görürse 
kesinlikle kullanmayın ve yeni bir kablo için Xbox Müşteri 
Desteği ile iletişim kurun.
Şimşek fırtınası sırasında veya uzun bir süre 
kullanılmayacaksa sensörün USB/güç kablosunu çıkarın.

Sensör	Yazılımının	Konsola	Kurulması
Kinect sensörle kullanabilmek için konsolunuzda bir sistem 
güncellemesi yapmak gerekmektedir.
Konsolunuzu güncellemek için:
1 Konsolunuzu açın ve sağlanan diski takın. Güncelleme otomatik 

olarak başlayacaktır. Otomatik olarak başlamazsa, panodan disk 
tepsisini seçin (bir diskten oyun oynarken yaptığınız gibi).

2 Kurulum onay mesajı görüntülendiğinde diski çıkarın ve sensör 
kurulumunu başlatın.

 Kinect	sensörünü	kullanan	çocukların	
emniyetli	bir	şekilde	oynadığından	emin	
olun.

Kinect sensörünü kullanan çocukların güvenli ve sınırlar 
dahilinde oynadığından ve sistemin düzgün şekilde nasıl 
kullanılacağını anladığından emin olun

UyaRI
Kendinizi	çok	yormayın
Kinect sensörüyle oyun oynamak, farklı miktarda fiziksel 
hareket gerektirebilir. 
Herhangi bir tıbbi rahatsızlığınız veya fiziksel hareketleri 
güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi engelleyen bir 
sorununuz varsa ya da aşağıdaki durumlarda sensörü 
kullanmadan önce doktora danışın: 
• hamileyseniz, 
• kalp, solunum, sırt, eklem veya başka bir ortopedik 

rahatsızlığınız varsa,
• tansiyonunuz yüksekse, 
• fiziksel hareketlerde zorlanıyorsanız ya da
• fiziksel hareketlerinizi kısıtlamanız istenmişse. 
Sensörü kullanmak da dahil, herhangi bir egzersiz rutinine 
veya fitness hareketlerine başlamadan önce doktorunuza 
danışın. Uyuşturucu veya alkol etkisi altında oyun oynamayın; 
dengeniz ve fiziksel yeteneklerinizin, oyun sırasındaki tüm 
hareketler için yeterli düzeyde olduğundan emin olun. 
Düzenli	olarak	ara	verin
• Kaslarınız, eklemleriniz veya gözleriniz yorulursa veya 

ağrırsa durun ve dinlenin.
• Aşırı bir yorgunluk, bulantı, nefes darlığı, göğüs sıkışması, 

baş dönmesi, rahatsızlık veya acı hissederseniz HEMEN 
OYUN OYNAMAYI BIRAKIN ve bir doktora görünün.

Yetişkinler—çocuklara	dikkat	edin
Sensörü kullanan çocukların sınırlar dahilinde oynadığından 
emin olun. 
Kinect	sensörle	birlikte	izin	verilmeyen	aksesuarlar	
veya	onaylanmamış	donanımları	veya	diğer	nesneleri	
kullanmayın.
Bu aksesuarlar veya nesnelerin kullanılması siz veya 
başkalarının yaralanmasına ve/veya sensör ya da başka 
eşyalarda hasara neden olabilir. İzin verilmemiş aksesuarların 
kullanılması, Yazılım Lisansına aykırıdır ve Sınırlı Garantinin 
geçersiz olmasına neden olabilir. 

SENSÖR	TEMİZLİĞİ
Sensörü temizlerken:
• Sadece sensörün dış kısmını temizleyin.
• Kuru bir bez kullanın; aşındırıcı pedler, deterjanlar, ovma tozları, 

çözücüler (örneğin, alkol, gaz, tiner veya benzin) ya da diğer sıvı 
veya sprey temizleyiciler kullanmayın.

• Sıkıştırılmış hava kullanmayın.
• Konektörleri temizlemeye çalışmayın.
• Sensörün üzerinde durduğu yüzeyi kuru bir bezle silin.
• Sensörün ıslanmasına izin vermeyin. Yangın veya elektrik 

çarpması riskini azaltmak için sensörü yağmur veya diğer nem 
türlerine maruz bırakmayın.

UyaRI
Onarım	yapmaya	çalışmayın
Donanım cihazını veya güç kaynağını ayırmaya, açmaya, 
onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Aksi takdirde 
elektrik çarpması riski veya başka tehlikeler oluşabilir. 
Sıyırma, delme veya etiketlerin sökülmesi de dahil, cihazı 
açma ve/veya değiştirme girişimine dair herhangi bir belirti, 
Sınırlı Garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.
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UyaRI
Bu ürün için geçerli olan Sınırlı Garanti ve Yazılım Lisansı 
bu kılavuzda verilmektedir; bu kılavuza ayrıca 
çevrimiçinde www.xbox.com/support adresinden 
ulaşılabilir. Sınırlı Garanti ve Yazılım Lisansına ayrıca 
çevrimiçinde sırasıyla www.xbox.com/warranty ve  
www.xbox.com/sla adreslerinden erişilebilir.

ÜRETİCİ	GARANTİSİ	
Bu Üretici Garantisi (“Garanti”) Size Blackthorn Road, Sandyford 
Industrial Estate; Dublin 18, İrlanda adresinde mukim Microsoft 
Ireland Operations Limited (“Microsoft”) tarafından verilmektedir. 
KINECT	SENSÖRÜNÜZÜ	KULLANARAK	BU	GARANTİNİN	
KOŞULLARINI	KABUL	ETMİŞ	SAYILIRSINIZ.	CİHAZINIZI	
KURMADAN	ÖNCE	LÜTFEN	BU	GARANTİ	BELGESİNİ	
DİKKATLİ	BİR	ŞEKİLDE	OKUYUN.	BU	GARANTİNİN	
KOŞULLARINI	KABUL	ETMEMENİZ	HALİNDE	KINECT	
SENSÖRÜNÜZÜ	KULLANMAYIN.	ÜCRETİNİ	GERİ	ALMAK	İÇİN	
KULLANILMAMIŞ	DURUMDA	BAYİİNİZE	YA	DA	MICROSOFT’A	
İADE	EDİN. Microsoft ile http://www.xbox.com/ adresinden iletişim 
kurabilirsiniz. 
Bu Garanti, Sizin için geçerli ulusal yasalar kapsamında bayilerin  
ve/veya üreticilerin mülkiyetinde bulunan yasal ürün garantilerinden 
ayrıdır. Bu Garanti, yürürlükteki yasal ürün garantileri kapsamında 
size verilen hakları kısıtlamayacak ve söz konusu kanunlar 
kapsamında izin verilen ölçüde size yeni haklar tanımak ve özel 
haklar vermek üzere hazırlanmıştır. Üçüncü şahıslara devredilemez.
1.	Tanımlar	
Bu Garanti’de kullanılan terimler aşağıda belirtilen anlamlara 
gelecektir:

(a) “Kinect Sensor”, yetkili bir satıcıdan satın alınan Kinect Sensörü 
anlamına gelmektedir. 

(b) “Normal Kullanım Koşulları” Kinect Sensörünün tüketici 
tarafından kullanım talimatları doğrultusunda normal ev 
koşullarında kullanılması anlamına gelmektedir. 

(c) “Garanti Süresi” aşağıdaki 2. Maddeye tabi olmak üzere Kinect 
Sensörünüzü satın aldığınız tarihten itibaren 1 yıldır.

(d) “Siz” asıl son kullanıcı anlamına gelmektedir. 
2.	Süre
Sizin için geçerli herhangi bir yerel kanun kapsamında hak 
kazanabileceğiniz yasal garantilere halel getirmemek kaydıyla ve 
söz konusu yasalarda daha uzun bir süremm temin edilmemesi 
halinde Microsoft, bu garantiyi Kinect Sensörünü yetkili bir bayiden 
satın aldığınız tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre için sunmaktadır. 
3.	Bölge
Bu Garanti sadece aşağıdaki ülkelerde (denizaşırı bölgeleri dahil 
olmak üzere) geçerli olacaktır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İrlanda, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Rusya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, 
Türkiye ve Birleşik Krallık.
İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak belirli ihracat kanunlarının 
ve yönetmeliklerinin bağlayıcılığını ve Kinect Sensörünüzü ihraç 
etmeniz halinde söz konusu kanun ve yönetmeliklerin şart ve 
koşullarına uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
4.	Garanti

(a) Microsoft, Kinect Sensörünüzün Garanti Süresi boyunca 
Normal Kullanım Koşulları altında arızalanmayacağını sadece 
Sizin için garanti etmektedir.

(b) Sizin için geçerli olan yerel yasalar gereğince Microsoft’un 
size yasal olarak garanti etmekle yükümlü olduğu koşullar 
haricinde bu Garanti, Kinect Sensörünüze ve onunla birlikte 
verilen ürün kılavuzuna/kılavuzlarına ilişkin olarak Microsoft 
tarafından size sunulan yegane garantidir. Başka hiç kimse 
Microsoft adına size herhangi bir garanti, taahhüt veya koşul 
sunamaz.

(c) YEREL YA DA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLAN YASALARIN BELİRLİ 
BİR AMACA UYGUNLUK YA DA PAZARLANABİLİRLİK 
AÇISINDAN ZIMNİ BİR GARANTİ SUNMASI HALİNDE SÖZ 
KONUSU GARANTİNİN SÜRESİ, AKSİ YEREL KANUNLAR 
TARAFINDAN AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BU 
GARANTİNİN SÜRESİ İLE SINIRLIDIR. 

5.	Garanti	Kapsamında	Hizmet	alma	süreci
(a) Garanti sürecini başlatmadan önce lütfen  

http://www.xbox.com/support adresindeki sorun giderme 
ipuçlarını kullanın.

(b) Sorun giderme ipuçlarının sorununuzu çözmemesi halinde 
http://www.xbox.com/support adresindeki çevrimiçi süreci 
başlatabilirsiniz. Kinect Sensörünüzü satın aldığınız ülke için 
http://xbox.com/support adresinde verilen numarayı arayarak 
da Xbox desteği alabilirsiniz. 

6.	Microsoft’un	yükümlülükleri
)a( Siz Kinect Sensörünüzü iade ettikten sonra Microsoft ürünü 

inceleyecektir.
(b) Microsoft’un Kinect Sensörünüzün Garanti Süresi içinde 

Normal Kullanım Koşulları altında arızalandığını tespit etmesi 
halinde Microsoft )kendi tercihine göre( geçerli herhangi 
bir yerel kanun hükmünün Size başka bir hak sağlamaması 
halinde ürünü tamir edebilir, değiştirebilir ya da satın alım 
sırasında ödediğiniz ücreti iade edebilir. Onarım işlemleri 
sırasında yeni ya da onarılmış parçalar kullanılabilir. Ürün, yeni 
ya da onarılmış bir ürün ile değiştirilebilir.

(c) Onarım ya da değiştirme işlemlerinin ardından Kinect 
Sensörünüz, hangi sürenin daha uzun olduğuna bakılmak 
kaydıyla baştaki Garanti Süresinin geri kalanı boyunca veya 
Microsoft tarafından ürünün size sevk edilmesinin ardından 95 
gün boyunca bu Garanti kapsamında bulunacaktır.

(d) AKSİ YEREL KANUNLARDA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ TAKDİRDE 
MİCROSOFT’UN KINECT SENSÖRÜNÜZÜ ONARMA YA DA 
DEĞİŞTİRME VEYA SATIN ALIM SIRASINDA ÖDEDİĞİNİZ 
ÜCRETİ İADE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YEGANE ÇÖZÜM 
YOLUDUR.

(e) Kinect Sensörünüzün Garanti Süresi bittikten sonra 
arızalanması halinde geçerli herhangi bir garanti 
bulunmamaktadır. Garanti Süresi sona erdikten sonra 
Microsoft, Kinect Sensörünüzdeki sorunları tespit etmek 
veya çözmek için sarf ettiği başarılı ya da başarısız çabalar 
karşılığında sizden belirli bir ücret talep edebilir.

7.	Koşullar	ve	Garanti	Dışında	Kalan	Durumlar
Kinect Sensörünüzün aşağıdaki hallerde bulunması durumunda 
Microsoft herhangi bir yükümlülük üstlenmeyecek ve bu Garanti 
geçerli olmayacaktır:

(a) Xbox 360 konsolu dışındaki ürünlerle (kişisel bilgisayarlar, 
diğer video oyunu konsolları, vb dahil olmak üzere) birlikte 
kullanıma bağlı olarak hasar görmüş ise;

(b) ticari amaçlar doğrultusunda (kiralama, oyun başına ödeme, 
vb dahil olmak üzere) kullanılmış ise;

(c) açılmış, değiştirilmiş veya kurcalanmış ise (teknik sınırlamaları, 
güvenlik öğelerini ya da korsanlık karşıtı mekanizmaları, vb 
ortadan kaldırmak dahil olmak üzere) ya da seri numarası 
değiştirilmiş veya silinmiş ise;

(d) Aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere Kinect Sensörünüz siz 
ya da başka biri tarafından kullanılırken harici bir nedenden 
ötürü hasar görmüş ise:
• düşürülmek suretiyle;
• yanlış kullanım (dış mekanlarda kullanım dahil olmak 

üzere), kötü kullanım, ihmal veya kaza hallerinde;
• kötü kullanım durumunda;
• Microsoft ya da yetkili satıcı tarafından yapılan 

gönderimler haricinde taşınma sırasında hasar görmesi 
halinde; 

• sıvıya maruz kaldığında;
• yetersiz havalandırma ile kullanıldığında; 
• çizilmesi, delinmesi veya diğer yüzey hasarları halinde;
• kurulum, çalıştırma ve bakım talimatlarının izlenmemesi 

durumunda; veya
(e) Microsoft dışında bir kişi tarafından onarılmış olması halinde.
8.	BELIRLI	HASAR	TIPLERINE	ILIŞKIN	ISTISNALAR	
AKSİ YEREL KANUNLARDA AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEDİĞİ 
SÜRECE MICROSOFT, DOLAYLI, KAZAİ, ÖZEL YA DA NİHAİ 
HASARLARDAN; VERİ, GİZLİLİK VEYA MAHREMİYET 
VEYA KÂR KAYBINDAN YA DA KINECT SENSÖRÜNÜZÜ 
KULLANAMAMANIZDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU İSTİSNALAR, 
MICROSOFT SÖZ KONUSU HASARLARIN OLUŞMA İHTİMALİNE 
DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE OLSA YA DA ÇÖZÜMÜN BAŞARILI 
OLAMAMASI HALİNDE BİLE GEÇERLİDİR. 
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9.	Diğer	koşullar
Kinect Sensörünün teknik kısıtlamalarını, güvenlik veya korsanlık 
karşıtı sistemlerini ortadan kaldırmaya çalışırsanız Kinect 
Sensörünüz kalıcı olarak arızalanabilir. Bu şekilde Garantiyi de 
geçersiz kılacak ve ücret karşılığında bile olsa Kinect Sensörünüzün 
yetkili servis tarafından tamir edilememesine neden olacaksınız.
10.	Kanun	Seçimi
Bu Garanti, kanunların çelişmesi ilkeleri dikkate alınmaksızın 
ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına tabi olacak ve onlara göre 
yorumlanacaktır.

YAZILIM	LİSANSI
YAZILIMI	KULLANARAK	BU	YAZILIM	LİSANSININ	
KOŞULLARINI	KABUL	ETMEKTESİNİZ.	YAZILIMI	
KURMADAN	ÖNCE	LÜTFEN	BU	YAZILIM	LİSANSINI	
DİKKATLİ	BİR	ŞEKİLDE	OKUYUN.	BU	YAZILIM	LİSANSININ	
KOŞULLARINI	KABUL	ETMEMENİZ	HALİNDE	KINECT	
SENSÖRÜNÜZÜ	KULLANMAYIN.	ÜCRETİNİ	GERİ	ALMAK	İÇİN	
KULLANILMAMIŞ	DURUMDA	BAYİİNİZE	YA	DA	MICROSOFT’A	
İADE	EDİN. Microsoft ile http://www.xbox.com/ adresinden iletişim 
kurabilirsiniz. 
1.	Tanımlar
Bu Lisans’ta kullanılan terimler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

(a) “Xbox 360” Xbox 360 konsolu anlamına gelmektedir.
(b)  “Xbox 360 S” Xbox 360 S konsolu anlamına gelmektedir.
(c) “Onaylanmış Aksesuarlar” Microsoft markalı Xbox 360 ya 

da Xbox 360 S donanım aksesuarları ve ambalajında resmi 
“Xbox Lisanslıdır” logosu bulunan Microsoft lisanslı, üçüncü 
şahıs markalı Xbox 360 veya Xbox 360 S donanım aksesuarları 
anlamına gelmektedir. Kinect Sensörü, sadece bu yazılım 
lisansının amacı doğrultusunda Onaylı bir Aksesuardır.

(d) “Onaylı Oyunlar”, Microsoft tarafından yayınlanan ya da 
lisanslanan oyun diskleri üzerinde bulunan Xbox 360 ya da 
Xbox 360 S oyunları ve Microsoft’un Xbox LIVE hizmetinden 
ya da xbox.com Web Sitesinden indirilen oyun içeriği (örneğin 
avatarlar, indirilebilir oyunlar, oyun eklentileri, vb) anlamına 
gelmektedir. 

(e) “Yazılım” Microsoft’un belirli dönemlerde yayınladığı 
güncellemeler dahil olmak üzere Kinect Sensörü’ne 
önkurulumlu bir şekilde gelen yazılım anlamına gelmektedir.

(f) “Onaylanmayan Aksesuarlar” Onaylanmış Aksesuarlar dışında 
kalan tüm donanım aksesuarları anlamına gelmektedir ancak 
taşınabilir USB bellekleri, fotoğraf veya film çekmek için 
kullanılan dijital kameralar ve müzik çalmak için kullanılan 
müzikçalarlar ya da video oynatıcıları Onaylanmayan 
Aksesuarlar kapsamına girmez. 

(g) “Onaylanmayan Oyunlar”, Onaylanan Oyunlar dışında kalan 
tüm oyun diskleri, indirilen oyunlar ve oyun içerikleri anlamına 
gelmektedir.

(h) “Onaylanmayan Yazılım” Microsoft, Microsoft’un Xbox LIVE 
hizmeti ya da Xbox.com Web sitesi aracılığıyla yayınlanan veya 
lisanslanan Xbox 360 veya Xbox 360 S vasıtasıyla Microsoft 
tarafından dağıtılmayan yazılımlar anlamına gelmektedir. 

(i) “Siz” Kinect Sensörü kullanıcısı anlamına gelmektedir.
2.	Lisans
Bu Lisans, aksi yerel yasalarda açıkça belirtilmediği sürece size 
sözleşmeye bağlı özel haklar tanımaktadır. 

(a) Yazılım, sadece ilgili Bölge’de Sizin adınıza lisanslanmakta 
ancak satışı yapılmamaktadır. Bu Yazılımı, Kinect Sensörünüze 
yüklenmiş şekliyle ve belirli dönemlerde Microsoft tarafından 
güncellendiği haliyle kullanabilmeniz için size özel bir lisans 
verilmektedir. Yazılımı kopyalayamaz ve Yazılım üzerinde ters 
mühendislik işlemleri yapamazsınız. 

(b) Bu Yazılım lisansının şartları kapsamında aşağıdaki hususları 
kabul etmektesiniz:
)i( Kinect	Sensörünüzü	sadece	Xbox	360	veya	
Xbox	360	S	ile	kullanacaksınız	ve	diğer	cihazlarla	
(kişisel	bilgisayarlar,	diğer	video	oyun	konsolları	
dahil	olmak	üzere)	birlikte	kullanmayacaksınız.	
Kinect	Sensörünüzle	sadece	Onaylanmış	Oyunları	
kullanacaksınız.	Onaylanmayan	Aksesuarları	veya	
Onaylanmayan	Oyunları	kullanmayacaksınız.	Bunlar,	
bir	Yazılım	güncellemesinin	ardından	çalışmayabilir	
veya	kalıcı	olarak	arızalanabilirler.	

)ii( Onaylanmayan	yazılımları	kullanmayacak	veya	
kurmayacaksınız.	Kullanmanız	halinde	Kinect	
Sensörünüz,	o	anda	ya	da	daha	sonraki	bir	Yazılım	
güncellemesinin	ardından	kalıcı	olarak	arızalanabilir.

(iii) Kinect Sensörünüzün teknik kısıtlamalarını, güvenlik 
veya korsanlık karşıtı sistemlerini ortadan kaldırmaya 
çalışmayacaksınız. Aksi takdirde Kinect Sensörünüz, o 
anda ya da Yazılım güncellemelerinin ardından çalışmayı 
kesebilir. 

(iv) Microsoft Kinect Sensöründeki teknik kısıtlamaları, 
güvenlik ve korsanlık karşıtı sistemleri korumak ve 
Onaylanmayan Aksesuarların veya Onaylanmayan 
Oyunların kullanılmasını önlemek ve Kinect Sensörün 
kullanımını Xbox 360 ile sınırlandırmak için Yazılım 
güncellemeleri de dahil teknik önlemler alabilir. 

)v( Microsoft,	teknik	kısıtlamaları,	güvenlik	veya	korsanlık	
karşıtı	sistemleri	güncellemek	için	herhangi	bir	ön	
bildirimde	bulunmaksızın	zaman	zaman	Yazılımı	
güncelleyebilir.	

Bu koşullar kapsamında ürünün yetkisiz bir şekilde kullanılması, 
Kinect Sensörünün Üretici Garantisinin geçersiz kılınmasına neden 
olabilir.
3.	Bölge
Bu Lisans sadece aşağıdaki ülkelerde (denizaşırı bölgeleri dahil 
olmak üzere) geçerli olacaktır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İrlanda, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Rusya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, 
Türkiye ve Birleşik Krallık.
4.	Garanti
Yazılım, Kinect Sensörünüzün Üretici Garantisi kapsamında 
bulunmaktadır ve Microsoft, yerel kanunlar gereğince size garanti 
etmekle yükümlü olduğu koşullar haricinde Yazılıma ilişkin başka 
hiçbir bir garanti vermemektedir. Başka hiç kimse Microsoft adına 
size herhangi bir garanti, taahhüt veya koşul sunamaz.
5.	BELİRLİ	HASAR	TİPLERİNE	İLİŞKİN	İSTİSNALAR	
AKSİ YEREL KANUNLAR KAPSAMINDA AÇIK BİR ŞEKİLDE 
BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE MICROSOFT, DOLAYLI, KAZAİ, ÖZEL YA 
DA NİHAİ HASARLARDAN; VERİ, GİZLİLİK, MAHREMİYET VEYA KÂR 
KAYBINDAN YA DA YAZILIMI KULLANAMAMANIZDAN SORUMLU 
TUTULAMAZ. BU İSTİSNALAR, MICROSOFT SÖZ KONUSU 
HASARLARIN OLUŞMA İHTİMALİNE DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE 
OLSA YA DA ÇÖZÜMÜN BAŞARILI OLAMAMASI HALİNDE BİLE 
GEÇERLİDİR. 
6.	Kanun	Seçimi
Bu Lisans, kanunların çelişmesi ilkeleri dikkate alınmaksızın 
ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına tabi olacak ve onlara göre 
yorumlanacaktır.

DÜZENLEMELER
Elektrikli	ve	Elektronik	Ekipmanların	Atılması

Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, bu ürünün ev 
tipi çöpünüzle birlikte atılmaması gerektiği anlamına 
gelmektedir. Bunu elektrikli ve elektronik ekipmanların geri 
dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına vermek 
sizin sorumluluğunuzdadır. Bunların ayrı toplanması 

ve geri dönüştürülmesi, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda 
tehlikeli maddeler bulunabilmesi nedeniyle insan sağlığı ve 
çevreye olabilecek potansiyel negatif sonuçları önlemeye ve doğal 
kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Elektrikli ve elektronik 
atıklarınızın nereye atılması gerektiği hakkında daha fazla bilgi için, 
yerel belediye, ev tipi atık hizmeti ya da bu ürünü satın aldığınız 
mağazayla iletişim kurun. WEEE hakkında daha fazla bilgi için  
weee@microsoft.com adresiyle iletişim kurun. 
Ev ve ofis kullanımı içindir. 
Makine, tıbbi veya sanayi uygulamaların kullanım için 
tasarlanmamıştır. 
Microsoft tarafından açıkça onaylanmamış her türlü değişiklik 
kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılmaktadır. 
Bu ürün, NRTL Listesinde yer alan )UL, CSA, ETL, vb.( ve/veya IEC/
EN 60950-1 uyumlu (CE işaretli) Bilgi Teknolojisi ekipmanlarıyla 
kullanım içindir. 
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Cihazın içinde sizin onarabileceğiniz bir parça bulunmamaktadır. 
Bu cihaz +41ºF (+5ºC) - +95ºF (+35ºC) arasında çalışma için ticari 
bir ürün olarak sınıflandırılmıştır. 
AB	Yönergeleriyle	Uyumluluk	Beyanı
Microsoft Corporation bu ürünün 2009/125/EC, 2006/95/EC, 
2005/32/EC ve 2004/108/EC yönergelerinin temel gereksinimleri ve 
diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir.
Uygunluk Değerlendirmesi prosedürü gereğince teknik belgeler 
aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Kurum Microsoft Ireland Operations Ltd.

Adres The Atrium Building 3 
Carmanhall Road, 
Sandyford Industrial Estate, 
Dublin 18

Ülke İrlanda

Bu ekipman yalnızca iç mekan kullanımı içindir. 

Lazer	Spesifikasyonları

DIKKaT
Burada belirtilenler dışındaki kontroller veya ayarların ya 
da prosedürlerin kullanılması, tehlikeli radyasyona neden 
olabilir.

Bu cihaz, Sınıf 1 Lazer ürünler için Uluslararası IEC  
60825-1:2007:03 Standardıyla uyumludur. Bu cihaz ayrıca, 24 
Haziran 2007 tarihli Lazer Bildirimi No. 50 uyarınca sapmalar hariç,  
21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile de uyumludur.

Aşağıdaki Sınıf 1 lazer etiketi sensörün alt kısmında yer almaktadır.

TELİF	HAKKI
URL ve diğer İnternet Web sitesi referansları da dahil, bu 
belgedeki bilgiler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Aksi 
belirtilmediği takdirde burada örnek olarak verilen kurumlar, 
kuruluşlar, ürünler, etki alanı adları, e-posta adresleri, logolar, 
kişiler, yerler ve olaylar kurmacadır ve herhangi bir gerçek kurum, 
kuruluş, ürün, etki alanı adı, e-posta adresi, logo, kişi, yer ve olayla 
ilişkisi yoktur. Yürürlükteki tüm telif hakkı yasalarıyla uyumluluk, 
kullanıcının sorumluluğundadır. Telif hakkı kapsamındaki 
hakları sınırlandırmamak üzere, Microsoft Corporation’ın yazılı 
izni olmadan bu belgenin hiçbir kısmı çoğaltılamaz, bir alma 
sisteminde depolanamaz veya eklenemez ya da herhangi bir 
şekilde (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka türlü) ya da 
herhangi bir amaçla aktarılamaz.
Microsoft bu belgedeki konuları kapsayan patentler, patent 
başvuruları, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet 
haklarına sahip olabilir. Microsoft’un herhangi bir yazılı lisans 
sözleşmesinde açık olarak sağlanmadığı sürece, bu belgenin size 
sağlanmış olması bu patentler, ticari markalar, telif hakları veya 
diğer fikri mülkiyetler için size herhangi bir izin sağlamamaktadır.
© 2012 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Xbox logoları,  
Xbox LIVE logosu ve Kinect, Microsoft şirketler grubunun ticari 
markalarıdır.
Burada ismi geçen gerçek kurumlar ve ürünler, ilgili sahiplerinin 
ticari markaları olabilir.

MÜŞTERİ	DESTEĞİ
Genel sorulara yanıtlar, sorun giderme adımları ve Xbox Müşteri 
Desteği için, bkz. www.xbox.com/support.
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