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 AdvArsel!
 Læs denne vejledning og vejledningerne 

til Xbox 360-konsollen og vejledningerne til 
eventuelt andet tilbehør eller eventuelle 
spil for at få vigtige sikkerhedsoplysninger 
og helbredsmæssige oplysninger, inden du 
tager produktet i brug. Gem alle 
brugervejledninger til senere brug. Gå til 
www.xbox.com/support (se "Sådan får du 
mere at vide"), hvis du får brug for nye 
vejledninger.

 Den begrænsede garanti for dette produkt 
er	vist	i	den	vejledning,	der	findes	online	
på www.xbox.com/support.

 AdvArsel!
 Før du giver børn lov til at bruge Kinect-

sensoren:
•	 Afgør,	hvordan	det	enkelte	barn	skal	

kunne bruge sensoren (spille spil, 
chatte med eller sende/modtage 
videomeddelelser til/fra andre  
spillere online), og om det skal være 
under opsyn under disse aktiviteter. 

•	 Hvis	du	lader	børn	bruge	sensoren	
uden opsyn, skal du sørge for at 
forklare alle relevante sikkerheds- og 
helbredsmæssige oplysninger og 
vejledninger. 

 Kontrollér, at børn, der bruger Kinect-
sensoren, spiller på en sikker måde

 Kontrollér, at børnene bruger Kinect-
sensorspillene på en sikker måde, uden at 
deres grænser overskrides. Kontrollér 
ligeledes, at de forstår, hvordan systemet 
bruges korrekt.

Dette symbol viser, at der er 
meddelelser om sikkerhed og helbred 
i denne brugervejledning og i 
brugervejledninger til Xbox 
360-tilbehør.
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Xbox 360 Kinect-sensor

Tak, fordi du har valgt Xbox 360® Kinect™-sensoren. Med Kinect-sensoren kan du spille på en 
helt ny og revolutionerende måde: du er controlleren. Bevæg dig omkring, og se, hvad der 
sker. Du kan styre din Xbox 360 med et vink med hånden. Den eneste erfaring, du behøver, er 
livserfaring.
Kinect-sensoren kan kun bruges sammen med Xbox 360-videospil- og underholdningssystemet. 
Hvis	du	vil	vide	mere	om	at	bruge	Kinect-sensoren	til	et	bestemt	spil,	skal	du	se	
dokumentationen, der fulgte med spillet.

XboX 360 Kinect-sensor
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1.8m

tiLstrÆKKeLiG PLADs tiL At sPiLLe PÅ

AdvArsel!

 sørg for, at du har plads nok til at 
bevæge dig frit, mens du spiller

 Spil med Kinect-sensoren kan stille 
forskellige krav til bevægelsesniveauet. 
Sørg for, at du ikke kan ramme, løbe 
ind i eller falde over andre spillere, 
omkringstående, dyr, møbler eller 
andre	genstande,	mens	du	spiller.	Hvis	
du står op og/eller bevæger dig under 
spillet, skal du også have et godt 
fodfæste.

 Inden du spiller:
•	 Kig	i	alle	retninger	(højre,	venstre,	

frem, tilbage, ned og op) efter ting, 
du risikerer at ramme eller falde over. 

•	 Sørg	for,	at	området,	hvor	du	spiller,	
er langt nok væk fra vinduer, vægge, 
trapper osv. 

•	 Sørg	for,	at	der	ikke	er	noget,	du	kan	
falde over, f.eks. legetøj, møbler eller 
løse tæpper. Vær også opmærksom 
på børn og dyr i området. Flyt om 
nødvendigt ting eller personer ud af 
spilleområdet.

•	 Glem	ikke	at	kigge	op.	Vær	opmærksom	
på lysarmaturer, ventilatorer og andre 
genstande over hovedhøjde, når du 
vurderer spilleområdet.

Mens du spiller:
•	 Hold	afstand	til	tv'et,	så	du	ikke	

rammer det.
•	 Hold	tilstrækkelig	afstand	til	andre	

spillere, omkringstående og dyr. 
Afstanden	varierer	fra	spil	til	spil,	så	
overvej, hvordan du spiller, når du skal 
bestemme, hvor stor den skal være.

•	 Vær	opmærksom	på	genstande	eller	
personer, du risikerer at ramme eller 
falde over. Personer og genstande 
kan bevæge sig ind i området under 
spillet, så vær altid opmærksom på 
dine omgivelser.

 Sørg altid for at have et godt fodfæste, 
mens du spiller:
•	 Spil	på	et	plant	gulv,	der	er	

tilstrækkelig skridsikkert til at spille 
på.

•	 Sørg	for	passende	fodtøj	til	spil	(ingen	
høje hæle, klipklapper osv.)  
eller eventuelt bare fødder. 

Kinect-sensoren skal kunne "se" dig, og du skal have plads til at røre dig på. Sensoren kan "se" 
dig,	når	du	spiller	ca.	2	meter	fra	sensoren.	Hvis	I	er	to	personer,	der	spiller,	skal	I	være	ca.	 
2,5 meter fra sensoren.
Pladsen, der er nødvendig for at kunne spille, varierer afhængigt af sensorens placering og andre 
faktorer.	Se	vejledningen	til	spillet	for	at	få	flere	oplysninger	om,	hvorvidt	spillet	kun	kræver	en	del	
af sensorens spilleområde.
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VALG AF et steD tiL sensoren

Anbring	sensoren	i	en	højde	på	mellem	 
0,6 og 2 meter, så fungerer den bedst, og du 
får det bedste spilleområde. Jo tættere på den 
nedre eller øvre grænse, desto bedre. Og:
•	 Anbring	sensoren	på	en	stabil	flade.	
•	 Sørg	for,	at	sensoren	er	anbragt	ud	for	
tv'ets	centrum	og	så	tæt	på	bordets	eller	
hyldens forkant som muligt.

•	 Sørg	for	at	anbringe	sensoren	et	sted,	
hvor den ikke falder ned eller bliver ramt 
under spillet.

•	 Anbring	ikke	sensoren	på	konsollen.	
•	 Anbring	ikke	sensoren	på	eller	foran	en	
højttaler	eller	en	overflade,	der	vibrerer	
eller støjer. 

•	 Hold	sensoren	på	afstand	af	direkte	sollys.	
•	 Brug	den	ikke	i	nærheden	af	nogen	form	

for varmekilde. Brug sensoren inden for 
det angivne driftstemperaturområde på  
5 °C – 35 °C. Sluk sensoren, indtil 
temperaturen har stabiliseret sig inden for 
det angivne område, før den bruges igen, 
hvis den udsættes for omgivelser uden for 
det foreskrevne område.

vigtigt!
Juster	kun	sensorens	placering	ved	at	flytte	
basen. Juster ikke sensorens synsvinkel med 
hånden ved at vippe den på basen. Lad 
sensorens motor justere synsvinklen efter 

installationen, da du ellers risikerer at 
beskadige sensoren. 

 AdvArsel!
 Placer alle kabler og ledninger, så personer 

og dyr ikke falder over dem eller ved et 
uheld kommer til at rykke i dem, hvis de 
bevæger sig rundt i eller gennem området. 
Når sensoren ikke bruges, kan du frakoble 
alle kabler og ledninger, så de er uden for 
børns og dyrs rækkevidde. Børn må ikke 
lege med kabler og ledninger.

 AdvArsel!
 Undgå kraftigt lys
 Gør følgende for ikke at overanstrenge 

dine øjne pga. kraftigt lys:
•	 Placer	dig	i	behagelig	afstand	tv'et	

eller skærmen og Kinect-sensoren. 
•	 Anbring	tv'et	eller	skærmen	og	 

Kinect-sensoren på afstand af lyskilder, 
der blænder, eller reguler lysniveauet 
vha. gardiner.

•	 Vælg	blødt,	naturligt	lys,	så	risikoen	for	
at blive blændet og overanstrenge 
øjnene minimeres, og kontrast og 
klarhed øges.

•	 Juster	tv'ets	eller	skærmens	lysstyrke	
og kontrast.

2 ft– 6 ft  
(0.6m–1.8m)

Sælges separat*

* Ved montering på et tv 
som vist ovenfor kræves 
en monteringsadapter til 
sensoren (sælges separat)
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Xbox 360 S

Før	du	kan	bruge	Kinect-sensoren,	skal	du	slutte	den	til	Xbox	360-konsollen.	Hvis	den	
sluttes	til	en	Xbox	360	S-konsol,	får	den	strøm	fra	konsollen.	Hvis	den	sluttes	til	en	original	
Xbox 360-konsol, skal du slutte sensoren til en almindelige stikkontakt.

tilslutning af sensoren til Xbox 360 s-konsollen
Du	skal	blot	slutte	sensoren	til	konsollens	AUX-port	for	at	tilslutte	Xbox	360	S-konsollen.

instALLAtion AF sensoren
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tilslutning af sensoren til den originale Xbox 360-konsol
Sensoren	fungerer	kun,	hvis	den	sluttes	til	USB-porten	bagpå	en	original	Xbox	360-konsol.

Sådan sluttes sensoren til en original Xbox 
360-konsol:
1	 Træk	stikket	til	evt.	tilbehør	ud	af	USB-

porten på konsollens bagside.
2	 Sæt	USB-/netledningen	i	sensoren.
3	 Sæt	USB-/netledningen	i	USB-stikket	

bagpå konsollen.
4	 Sæt	USB-/netledningens	

vekselstrømadapterende i en stikkontakt.

Brug	kun	den	USB-/netledning,	der	fulgte	
med produktet, eller som du har modtaget 
fra et autoriseret værksted.
Hvis	du	har	en	original	Xbox	360-konsol	
uden harddisk, skal du tilslutte en 
lagerenhed med minimum 256 MB ledig 
plads. Du kan bruge en Xbox 360-harddisk, 
et	Xbox	360-hukommelseskort	eller	et	USB-
flash-drev.

Original Xbox 360
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Hvis	du	bruger	en	trådløs	Xbox	360-
netværksadapter, som i forvejen er tilsluttet 
USB-porten	bagpå,	skal	du	tage	dens	USB-
ledning	ud,	og	slutte	den	til	USB-porten	på	
forsiden vha. det medfølgende WiFi-kabel.

Sådan slutter du om nødvendigt en trådløs 
netværksadapter til USB-porten på forsiden:
1 Tag den trådløse netværksadapterkabel 
ud	af	USB-porten	bagpå	konsollen,	så	kun	
selve adapteren er sluttet til konsollen.

2 Slut WiFi-kablet til den trådløse 
netværksadapters	USB-ledning.

3	 Slut	den	anden	ende	af	kablet	til	en	USB-
port på konsollens forside.

elektrisk sikkerhed
	 Hvis	du	ikke	træffer	følgende	

forholdsregler, kan der – som med 
mange andre elektriske enheder – 
opstå alvorlige personskader eller 
dødsfald på grund af elektrisk stød 
eller brand, eller sensoren kan blive 
beskadiget.

	 Hvis	du	bruger	vekselstrøm,	skal	du	
vælge den relevante strømkilde:
•	 Sensoren	bruger	12V	jævnstrøm	@	
1,1A.	Brug	kun	den	
vekselstrømadapter	og	den	USB-/
netledning, der fulgte med sensoren, 
eller som du har modtaget fra et 
autoriseret værksted.  

•	 Kontrollér,	at	stikkontakten	leverer	
den strømtype, der er angivet på 
USB-/netledningen	(mht.	spænding	
[V]	og	frekvens	[Hz]).	Kontakt	en	
autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl 
om,	hvilken	strømtype	der	findes	i	dit	
hjem.  

•	 Undgå	at	bruge	strømkilder,	som	ikke	
er standard (f.eks. generatorer eller 
konvertere), selv om spænding og 
frekvens tilsyneladende er i orden. 
Brug kun vekselstrøm fra en 
almindelig stikkontakt.

•	 Undgå	at	overbelaste	stikkontakten,	
forlængerledningen, strømskinnen eller 
andre elektriske stikdåser. Kontrollér, at 
de	er	klassificeret	til	at	kunne	håndtere	
den	samlede	strøm	(i	ampere	[A]),	som	
sensoren	forbruger	(angivet	på	USB-/
netledningen) og eventuelle andre 
enheder, der benytter samme kredsløb.

Sådan	forhindres	beskadigelse	af	USB-/
netledningen:
•	 Undgå,	at	ledningen	bliver	klemt	eller	

bukket hårdt, især hvor den tilsluttes 
stikkontakten og sensoren.

•	 Undgå,	at	der	bliver	trådt	på	ledningen.
•	 Ledningen	må	ikke	rykkes	i,	bindes	

knuder på, bukkes hårdt eller på anden 
måde udsættes for hårdhændet 
behandling.

•	 Ledningen	må	ikke	udsættes	for	
varmekilder.

•	 Opbevar	ledningen	utilgængeligt	for	
børn og dyr. Lad dem ikke bide eller 
tygge i ledningen.

•	 Når	netledningen	skal	tages	ud,	skal	du	
trække i stikket, ikke i ledningen.
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installer sensorsoftwaren på konsollen
Konsollen kræver en systemopdatering, inden 
du kan bruge den sammen med Kinect-
sensoren.

Sådan opdateres konsollen:
1 Tænd konsollen, og ilæg den medfølgende 

disk. Opdateringen starter automatisk. Vælg 
diskskuffen på Dashboardet (som hvis du 
ville spille et spil fra disken), hvis disken ikke 
starter automatisk.

2	 Fjern	disken,	og	begynd	konfigurationen	af	
sensoren, når meddelelsen, der bekræfter 
installationen, vises.

 AdvArsel!

  Pas på, at du ikke overanstrenger 
dig

 Spil med Kinect-sensoren kan stille 
forskellige krav til fysisk aktivitet. 

 Spørg din læge til råds, hvis du har en 
sygdom eller et problem, der påvirker 
din evne til på en sikker måde at 
deltage i fysiske aktiviteter, f.eks. hvis 
du: 
•	 er	eller	har	mistanke	om,	at	du	er	

gravid, 
•	 har	hjerte-,	åndedræts-,	ryg-	eller	

ledsygdomme eller andre 
ortopædiske sygdomme,

•	 har	for	højt	blodtryk,	
•	 har	problemer	med	fysisk	aktivitet,	

eller 
•	 har	fået	besked	på	at	begrænse	fysisk	

aktivitet. 
 Rådfør dig med din læge, inden du 
påbegynder	øvelser	eller	fitness-
programmer, der omfatter brug af 
sensoren. 

Spil	ikke	under	indflydelse	af	narkotika	eller	
alkohol, og sørg for, at din balance og dine 
fysiske evner er tilstrækkelige til de 
bevægelser, du foretager, når du spiller. 

Hold regelmæssigt pause
•	 Stop	og	hvil	dig,	hvis	du	får	trætte	eller	

ømme muskler, led eller øjne.
•	 STOP	STRAKS,	og	kontakt	en	læge,	hvis	

du oplever usædvanlig stor træthed, 
kvalme, åndenød, trykken for brystet, 
svimmelhed, ubehag eller smerte.

Voksne – pas på børnene
Sørg for, at børn bruger sensoren inden for 
deres grænser. 

brug ikke tilbehør uden licens eller 
uautoriserede rekvisitter eller andre 
genstande sammen med Kinect-
sensoren
Brugen af den slags tilbehør eller genstande 
kan medføre personskade og/eller 
beskadige sensoren eller forårsage anden 
materiel skade. 
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renGørinG AF sensoren
Ved rengøring af sensoren:
•	 Rengør	kun	ydersiden	af	sensoren.
•	 Brug	en	tør	klud.	Undgå	at	bruge	

skuresvampe, rensemidler, skurepulver, 
opløsningsmidler,	f.eks.	alkohol,	benzin,	
fortynder	eller	benzen,	eller	andre	
flydende	eller	aerosole	rengøringsmidler.

•	 Undgå	brug	af	trykluft.

•	 Forsøg	ikke	rengøring	af	stikkene.
•	 Rengør	overfladen,	hvor	sensoren	er	

placeret, med en tør klud.
•	 Sensoren	må	ikke	blive	våd.	For	at	

reducere risikoen for brand eller elektrisk 
stød må sensoren ikke udsættes for regn 
eller andre former for fugt.
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FejLFinDinG
Hvis	der	opstår	problemer,	kan	du	forsøge	at	
afhjælpe dem med de forskellige løsninger, 
der er beskrevet nedenfor.

sensoren virker ikke
•	 Kontrollér,	at	kablerne	er	tilsluttet.	

Kontrollér, hvis sensoren anvendes 
sammen med en original Xbox 360-
konsol,	at	sensoren	er	tilsluttet	USB-
porten	på	bagsiden,	og	at	USB-/
netledningen er isat. Indikatoren på 
sensorens forside lyser, når sensoren er 
tændt. 

•	 Sørg	for	at	placere	sensoren	et	sted	med	
god ventilation. 

•	 Isæt	softwaredisken	med	en	
systemopdatering, hvis sensorsoftwaren 
ikke er installeret.

sensoren kan ikke ”se” spilleren
•	 Spil	inden	for	sensorens	spilleområde.
•	 Tænd	lys,	så	spilleområdet	bliver	oplyst.
•	 Undgå,	at	lyset	skinner	direkte	ind	i	

sensoren. Dette gælder også sollyset.
•	 Prøv	at	tage	noget	andet	tøj	på	med	en	

større kontrast til spilleområdets 
baggrund.

•	 Rengør	sensorens	linse	med	en	tør	klud.
•	 Kontrollér,	at	der	ikke	er	noget,	som	

spærrer for sensorens synsvinkel.

sensoren mister spilleren
Prøv og forlade spilleområdet og træde ind 
igen, hvis sensoren holder op med at følge 
dig.

sensoren kan ikke ”høre” spilleren
•	 Anbring	ikke	sensoren	i	nærheden	af	

kilder til vibration, tv-højttalere eller andre 
lydkilder.

•	 Kontrollér,	at	der	ikke	er	noget,	som	
spærrer for sensorens mikrofonopstilling.

sensorens motorer justerer ikke 
sensorens synsvinkel
•	 Kontrollér,	at	kablerne	er	tilsluttet,	og	at	

sensorindikatoren lyser. Når sensoren 
anvendes sammen med en original Xbox 
360-konsol,	skal	den	tilsluttes	USB-porten	
på	bagsiden	–	ikke	på	forsiden,	og	USB-/
netledningen skal sættes i en stikkontakt.

•	 Kontrollér,	at	der	ikke	er	noget,	som	
forhindrer sensorens bevægelse. 

•	 Undgå	at	vippe	sensoren	på	dens	base	
eller at justere dens synsvinkel manuelt. 
Lad sensorens motor justere synsvinklen 
automatisk, da du ellers risikerer at 
beskadige sensoren.
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Du	kan	finde	svar	på	ofte	stillede	spørgsmål,	
fejlfindingsprocedurer	og	kontaktoplysninger	
til Xbox Kundeservice på www.xbox.com/
support.
Tag ikke Xbox 360-konsollen eller dens 
tilbehør med til din forhandler til reparation. 
Du	kan	få	oplysninger	om	fejlfinding	og	
service på www.xbox.com/support. 

ADVArseL!

 Foretag ikke selv reparationer
 Forsøg ikke at skille hardwareenheden 

eller strømforsyningen ad, åbne 
servicere eller på nogen måde ændre 
dem.	Hvis	du	gør	det,	øges	risikoen	
for elektrisk stød eller anden fare. Ved 
tegn på at enheden har været forsøgt 
åbnet eller ændret, herunder 
afpilning, punktering eller fjernelse af 
nogen af mærkaterne, bortfalder den 
begrænsede garanti.

sÅDAn FÅr DU mere At ViDe
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ProDUcentens GArAnti
Denne Producent Garanti er udstedt af 
Microsoft Ireland Operations Limited, 
Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, 
Dublin	18,	Ireland	(”Microsoft”).
VeD At brUGe Din Kinect sensor 
AccePterer DU Denne ProDUcent 
GArAnti. DU beDes LÆse Denne 
ProDUcent GArAnti GrUnDiGt inDen 
DU tAGer Din Kinect sensor i brUG. 
HVis DU iKKe KAn AccePtere Denne 
ProDUcent GArAnti, sKAL DU iKKe 
brUGe Din Kinect sensor, men 
retUrnere Den UbrUGt tiL 
ForHAnDLeren eLLer microsoFt moD 
retUrnerinG AF betALinGen. Microsoft 
kan kontaktes på http://www.xbox.com/. 
NB: Denne Producent Garanti adskiller sig fra 
enhver lovbestemt produktgaranti, som 
forhandlere og/eller producenter efter 
national lovgivning, er forpligtigede til at 
tildele dig. Det er hensigten at tildele dig 
specifikke	og	i	visse	tilfælde,	yderligere	
rettigheder inden for grænserne af, hvad der 
er tilladt efter sådan lov, og ikke at begrænse 
dine rettigheder under ufravigelige, 
lovbestemte produktgaranti bestemmelser. 
Denne garanti kan ikke overdrages til 
tredjemand.
1.  Definitioner
Når følgende udtryk anvendes i denne 
Producent Garanti, skal de have følgende 
betydning:
(a)	 	“Kinect	Sensor”	betyder	en	ny	Kinect	

Sensor købt hos en autoriseret 
forhandler.

(b)	 	“Normal	Brug”	betyder	almindelig	
anvendelse af en forbruger under 
almindelige, hjemlige forhold i 
overensstemmelse med den 
brugermanual, der følger med din 
Kinect Sensor.

(c)	 	“Producent	Garanti	Perioden”	for	Kinect	
Sensor	betyder	1	år	fra	datoen	for	
købet.

(d)	 “dig”	betyder	den	originale	slut-bruger.
2.  Varighed
Med forbehold for enhver ufravigelig 
garanti, som du er berettiget til efter 
national lovgivning, og medmindre sådan 

lovgivning foreskriver en længere periode, 
tildeler Microsoft denne Producent Garanti 
til	dig	for	en	periode	på	et	(1)	år	fra	datoen	
for købet af Kinect Sensor fra en autoriseret 
forhandler.
3.  områder
Denne Producent Garanti er kun tildelt for 
følgende lande (inklusive de til landene 
hørende oversøiske territorier): Belgien, 
Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, 
Grækenland,	Holland,	Irland,	Italien,	
Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rusland, 
Schweitz,	Slovakiet,	Spanien,	Storbritannien,	
Sverige,	Sydafrika,	Tjekkiet,	Tyskland,	Ungarn	
og Østrig. 
Du anerkender, at særlig eksportlovgivning 
og regler kan gælde for dig, afhængig af 
hvilket land du bor i, og du accepterer at 
skulle overholde alle sådanne love og regler, 
såfremt du eksporterer din Kinect Sensor.
4.  Garanti
(a)	 	Under	denne	Producent	Garanti,	

indestår Microsoft i Producent Garanti 
Perioden for, at din Kinect Sensor ikke 
vil svigte ved Normal Brug.

(b)  Dette er den eneste kontraktlige 
garanti, som Microsoft giver dig med 
hensyn til din Kinect Sensor, medmindre 
andet fremgår af national lovgivning. 
Ingen anden enhed eller tredjepart er 
berettiget til at tildele dig en garanti på 
Microsoft’s vegne.

(c)	 	HVIS	NATIONAL	LOVGIVNING,	GIVER	
DIG	EN	FORUDSAT	GARANTI,	
HERUNDER	EN	FORUDSAT	GARANTI	
MED	HENSYN	TIL	SALGBARHED	ELLER	
EGNETHED,	SKAL	DENNE	GARANTI	
VÆRE	BEGRÆNSET	TIL	PRODUCENTENS	
GARANTI	PERIODE	MEDMINDRE	
ANDET	FØLGER	AF	DEN	RELEVANTE	
LOVGIVNING.

5.   Processen for opnåelse af services 
efter Producent Garantien

(a)	 	Hvis	der	opstår	problemer	med	din	Kinect	
Sensor, bedes du først bruge Microsofts 
tips	til	fejlfinding	på	 
http://www.xbox.com/.
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(b)	 	Hvis	du	ikke	kan	løse	problemet	med	
disse	tips	til	fejlfinding,	beder	vi	dig	
følge online processen beskrevet på 
http://www.xbox.com/.	Hvis	du	ikke	har	
adgang til internettet; kan du ringe på 
tlf.nr.	80	88	40	97.

6.  microsofts ansvar
(a)  Når du har tilbageleveret din Kinect 

Sensor til Microsoft, vil Microsoft 
undersøge den.

(b)	 	Hvis	Microsoft	beslutter,	at	din	Kinect	
Sensor er berettiget til service ifølge 
denne Producent Garanti, vil Microsoft 
(efter eget skøn) reparere eller udskifte 
din Kinect Sensor eller refundere 
købesummen med mindre ufravigelige 
lovbestemmelser i national lovgivning 
bestemmer noget andet. Du anerkender 
at reparation må ske ved brug af nye eller 
brugte dele, og at udskiftninger må ske 
med nye eller brugte genstande.

(c)  Efter reparationen eller udskiftningen vil 
din Kinect Sensor fortsat være dækket 
af denne Producent Garanti i den 
længste periode af enten restperioden 
under denne Producent Garanti eller en 
periode	på	femoghalvfems	(95)	dage	
efter Microsofts afsendelse af din 
reparerede eller udskiftede Kinect 
Sensor til dig.

(d)	 	MEDMINDRE	ANDET	FØLGER	AF	
GÆLDENDE,	NATIONAL	LOVGIVNING,	
UDGØR	MICROSOFTS	PLIGT	TIL	AT	
REPARERE	ELLER	TIL	AT	FORETAGE	
OMLEVERING	AF	DIN	KINECT	SENSOR	
ELLER	TIL	AT	REFUNDERE	KØBSPRISEN	
DINE ENESTE 
MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER	I	MEDFØR	
AF	PRODUCENT	GARANTIEN.

(e)  Du anerkender, at denne Producent 
Garanti	ikke	vil	finde	anvendelse,	hvis	
der opstår et teknisk problem med din 
Kinect Sensor efter udløbet af 
Producent Garanti Perioden, og at 
Microsoft kan kræve et gebyr for at 
diagnosticere og løse eventuelle 
problemer med din Kinect Sensor, der 
opstår efter udløbet af Producent 
Garanti Perioden.

7.  Vilkår og begrænsninger
Du anerkender, at denne Producent Garanti 
ikke gælder, og at Microsoft ikke skal 
reparere din Kinect Sensor (selv mod 
betaling af et gebyr), såfremt:

(a)  Din Kinect Sensor er brugt sammen med 
andre produkter end en Xbox 360 konsol 
(inklusive pc’er eller andre spilkonsoller);

(b)  Din Kinect Sensor er brugt til kommercielle 
formål (inklusiv udlejning, pay-per-play, 
etc.);

(c)	 	Din	Kinect	Sensor	er	åbnet,	modificeret	
eller forandret (inklusive forsøg på at 
omgå sikkerheds- eller anti-
piratmekanismer i Kinect Sensor), eller 
serienummeret er ændret eller fjernet;

(d)  Din Kinect Sensor er skadet på grund af 
eksterne påvirkninger (inklusive 
utilstrækkelig ventilation eller manglende 
efterkommen af instruktioner som 
foreskrevet i den medfølgende 
brugermanual Kinect Sensor); eller

(e)  Din Kinect Sensor er blevet repareret af 
enhver anden end Microsoft.

8.  erstAtninGsbeGrÆnsninG 
MED	MINDRE	ANDET	FØLGER	AF	
GÆLDENDE,	NATIONAL	LOVGIVNING,	ER	
MICROSOFT	IKKE	ANSVARLIG	I	HENHOLD	
TIL	DENNE	PRODUCENT	GARANTI	FOR	
NOGET	INDIREKTE	TAB	ELLER	FØLGESKADER;	
TAB	AF	DATA,	PRIVATLIV,	FORTROLIGHED	
ELLER	INDKOMST	ELLER	MANGLENDE	
MULIGHED	FOR	AT	BRUGE	DIN	KINECT	
SENSOR. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, 
SELVOM	MICROSOFT	ER	BLEVET	ADVARET	
OM	RISIKOEN	FOR	SÅDAN	ERSTATNING,	OG	
SELVOM	AFHJÆLPNING	ELLER	ANDRE	
FORANSTALTNINGER	MISLYKKES.	

9.  Yderligere vilkår
Hvis	du	prøver	at	frakoble	eller	omgå	de	
tekniske begrænsninger, sikkerheds- eller 
anti-piratsystemet i din Kinect Sensor, kan 
det medføre, at din Kinect Sensor ophører 
med at fungere permanent. Du anerkender, 
at dette vil medføre, at denne Producent 
Garanti ikke gælder, og at Microsoft ikke skal 
reparere din Kinect Sensor (selv mod 
betaling af et gebyr).

10.   Lovvalg
Denne Producent Garanti er underlagt og 
udfærdiget i overensstemmelse med 
lovgivningen i det land, hvori du bor, uanset 
dette lands lovvalgsregler.
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VeD At brUGe Din Kinect sensor 
AccePterer DU Denne soFtWAre 
Licens. DU beDes LÆse Denne 
soFtWAre Licens GrUnDiGt inDen DU 
tAGer Din Kinect sensor i brUG. HVis 
DU iKKe KAn AccePtere Denne 
soFtWAre Licens, sKAL DU iKKe brUGe 
Din Kinect sensor, men retUrnere 
Den UbrUGt tiL ForHAnDLeren eLLer 
microsoFt moD retUrnerinG AF 
betALinGen. Microsoft kan kontaktes på 
http://www.xbox.com/.

1. Definitioner
Når følgende udtryk anvendes i denne 
Software Licens, skal de have følgende 
betydning:

(a)	 	“Xbox	360”	betyder	en	ny	Xbox	360	
konsol købt hos en autoriseret 
forhandler.

(b)	 	“Xbox	360	S”	betyder	en	ny	Xbox	360	S	
konsol købt hos en autoriseret 
forhandler.

(c)	 	“Autoriseret	Tilbehør”	betyder	hardware	
tilbehør til Microsoft Xbox 360 eller 
Xbox 360 S produceret af Microsoft, 
hvis	indpakning	bærer	det	officielle	
”Licensed	for	Xbox”	logo.	Kinect sensor 
er alene Autoriseret tilbehør til brug 
for denne software Licens.

(d)	 	“Autoriseret	Spil“	betyder	Xbox	360	eller	
Xbox 360 S spil på spildisk udgivet eller 
licenseret af Microsoft og spilindhold 
downloadet fra Microsofts Xbox LIVE 
service eller Xbox.com hjemmeside (for 
eksempel avatars, spil der kan 
downloades, tilbehør til spil osv.).

(e)	 	“Software”	betyder	den	i	din	Kinect	
Sensor præinstallerede software, inklusiv 
opdateringer som Microsoft stiller til 
rådighed fra tid til anden.

(f)	 	“Uautoriseret	Tilbehør”	betyder	alt	
hardware tilbehør, der ikke er 
Autoriseret	Tilbehør,	dog	ikke	USB	stik,	
digital kameraer der bruges til at tage 
billeder	eller	lave	film	på,	musik	
afspillere der bruges til at afspille musik 
eller	vise	fotografier	eller	videoer.

(g)	 	“Uautoriseret	Spil”	betyder	alle	spildisks,	
downloadede spil og spilindhold der 
ikke	er	Autoriserede	Spil.

(h)	 	“Uautoriseret	Software”	betyder	al	
software der ikke er distribueret af 
Microsoft gennem Xbox 360 eller Xboks 
360 S spildisks udgivet eller licenseret af 
Microsoft, Microsoft’s Xbox LIVE service, 
eller Xbox.com hjemmesiden.

(i)	 	“dig”	betyder	den	originale	slut-bruger.

2. Licens
Denne	licens	tildeler	dig	følgende	specifikke	
kontraktlige rettigheder medmindre andet 
fremgår af national lovgivning. 

(a)  Softwaren er licenseret, ikke solgt, til dig 
og er kun gældende indenfor Territoriet. 
Du må kun anvende Softwaren som den 
er installeret på din Kinect Sensor, og 
som opdateret af Microsoft fra tid til 
anden. Du må ikke kopiere Softwaren 
eller foretage reverse engineering.

(b)  Som betingelse for tildeling af denne 
Software Licens, anerkender du at:

(i) Du kun vil anvende din Kinect 
sensor på din Xbox 360 eller 
Xbox 360 s og ikke sammen 
med andre produkter (inklusive 
pc’er eller andre spilkonsoller). 
Du kun vil bruge din Kinect 
sensor med Autoriserede spil. 
Du ikke vil bruge din Kinect 
sensor med Uautoriserede spil 
eller Uautoriseret tilbehør, og 
anerkender også at sådanne 
handlinger kan medføre, at din 
Kinect sensor kan ophøre med 
at fungere permanent efter en 
software opdatering.

(ii) Du ikke vil bruge eller installere 
Uautoriseret software og 
anerkender at sådanne 
handlinger kan medføre, at din 
Kinect sensor ophører med at 
fungere permanent på 
tidspunktet du gør dette eller 
senere i forbindelse med en 
software opdatering.

soFtWAre Licens
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(iii) Du ikke vil prøve at frakoble eller 
omgå de tekniske begrænsninger 
eller sikkerheds- eller anti-
piratsystemet i din Kinect Sensor. 
Du anerkender, at sådanne 
handlinger kan medføre, at din 
Kinect Sensor ophører med at 
fungere permanent på tidspunktet 
du gør dette eller senere i 
forbindelse med en Software 
opdatering.

(iv) Microsoft kan bruge tekniske 
metoder, herunder Software 
opdateringer, til at forhindre brug 
af	Uautoriseret	Tilbehør	and	
Uautoriserede	Spil	og	til	at	
beskytte sikkerheds- eller anti-
piratsystemet i din Kinect Sensor.

(v) microsoft kan opdatere 
softwaren fra tid til anden uden 
varsling, for eksempel med 
henblik på opdatering af de 
tekniske begrænsninger og 
sikkerheds- eller anti-
piratsystemet.

Uautoriseret	brug	som	nævnt	ovenfor	kan	
medføre, bortfald af Producentens Garanti.

3. områder
Denne licens er kun tildelt for følgende 
lande (inklusive de til landene hørende 
oversøiske territorier): Belgien, Cypern, 
Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, 
Holland,	Irland,	Italien,	Luxembourg,	Norge,	
Polen,	Portugal,	Rusland,	Schweitz,	Slovakiet,	
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, 
Tjekkiet,	Tyskland,	Ungarn	og	Østrig.

4. Garanti
Softwaren er omfattet af Producentens 
Garanti for din Kinect Sensor og Microsoft 
giver ikke andre kontraktlige garantier med 
hensyn til din Kinect Sensor medmindre 
andet fremgår af national lovgivning. Ingen 
anden enhed eller tredjepart er berettiget til 
at tildele dig en garanti på Microsoft’s vegne.

5. erstAtninGsbeGrÆnsninG 
MED	MINDRE	ANDET	FØLGER	AF	
GÆLDENDE,	NATIONAL	LOVGIVNING,	ER	
MICROSOFT	IKKE	ANSVARLIG	I	HENHOLD	
TIL	DENNE	SOFTWARE	LICENS	FOR	NOGET	
INDIREKTE	TAB	ELLER	FØLGESKADER;	TAB	AF	
DATA,	PRIVATLIV,	FORTROLIGHED	ELLER	
INDKOMST	ELLER	MANGLENDE	MULIGHED	
FOR	AT	BRUGE	DIN	KINECT	SENSOR.	DISSE	
BEGRÆNSNINGER GÆLDER, SELVOM 
MICROSOFT	ER	BLEVET	ADVARET	OM	
RISIKOEN	FOR	SÅDAN	ERSTATNING,	OG	
SELVOM	AFHJÆLPNING	ELLER	ANDRE	
FORANSTALTNINGER	MISLYKKES.

6. Lovvalg
Denne licens er underlagt og udfærdiget i 
overensstemmelse med lovgivningen i det 
land, hvori du bor, uanset dette lands 
lovvalgsregler.
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LoVGiVninG
bortskaffelse af elektrisk og  
elektronisk udstyr

Dette symbol på produktet eller 
emballagen betyder, at produktet 
ikke må bortskaffes sammen med 
husholdningsaffaldet. I stedet er det 

dit	ansvar	at	aflevere	det	til	et	relevant	
opsamlingssted for genbrug af elektrisk og 
elektronisk udstyr. Separat opsamling og 
genbrug medvirker til at bevare 
naturressourcer og undgå de sundhedsfarer 
og miljøskader, som uhensigtsmæssig 
bortskaffelse kan forårsage på grund af de 
farlige	stoffer,	som	kan	findes	i	elektrisk	og	
elektronisk udstyr. Kontakt din lokale 
kommune, dit renovationsselskab eller den 
butik, hvor dette produkt er købt, for at få 
flere	oplysninger	om,	hvordan	elektrisk	og	
elektronisk udstyr kan bortskaffes. Kontakt 
weee@microsoft.com	for	at	få	flere	
oplysninger om bortskaffelse af elektrisk og 
elektronisk udstyr. 
Dette produkt skal bruges med udstyr, der er 
med	på	NRTL’s	liste	(UL,	CSA,	ETL	osv.)	og/
eller	IEC/EN	60950-kompatibelt	it-udstyr	
(CE-marked). 

erklæring om overholdelse af  
eU-direktiver

Undertegnede	Microsoft	Corporation	
erklærer herved, at dette produkt 
overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante	krav	i	direktiv	2006/95/EF	og	
2004/108/EF.

Den tekniske dokumentation, som 
proceduren til vurdering af overholdelsen 
forudsætter, opbevares på følgende 
adresse:

Firma Microsoft Ireland 
Operations Ltd.

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

Land Irland

Laserspecifikationer

Forsigtig 
 Brugen af kontrolelementer eller 

justeringer, eller gennemførelse af 
procedurer ud over dem, der er angivet 
heri, kan medføre eksponering til farlig 
stråling.

Denne enhed overholder International 
Standard	IEC	60825-1:2007:03	for	et	Klasse	
1-laserprodukt.	Denne	enhed	overholder	21	
CFR	1040.10	og	1040.11	med	undtagelse	af	
afvigelser i henhold til Laser Notice No. 50, 
dateret	24.	juni	2007.
Følgende	Klasse	1-lasermærkat	er	placeret	
på sensorens base.

Forsigtig 
	 Enhver	ændring	eller	modifikation,	der	

er foretaget af systemet, som ikke 
udtrykkeligt er godkendt af 
producenten, kan ophæve brugerens 
ret til at betjene udstyret.

¨ 

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 
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oPHAVsrettiGHeDer
Oplysningerne	i	dette	dokument,	herunder	URL-adresser	og	andre	internetreferencer,	kan	
ændres uden varsel. Virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresse, 
logoer,	personer	og	begivenheder,	der	nævnes	som	eksempler	i	dette	dokument,	er	fiktive.	
Enhver lighed med eksisterende virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, 
e-mail-adresser, logoer, personer eller begivenheder er utilsigtet. Det påhviler brugeren at 
overholde	alle	gældende	love	om	ophavsrettigheder.	Uden	at	begrænse	reglerne	om	
ophavsrettigheder må ingen dele af dette dokument reproduceres, opbevares i eller hentes til 
et søgesystem, og det må ikke videreformidles i nogen form, på nogen måde (elektronisk, 
mekanisk, som fotokopi, som optagelse eller på anden måde) eller til noget formål, uden at 
der skriftligt gives udtrykkeligt samtykke hertil af Microsoft Corporation.
Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre 
immaterielle rettigheder, der dækker emnet i dette dokument. Medmindre det fremgår af en 
skriftlig licensaftale fra Microsoft, giver adgangen til dette dokument dig ikke nogen licens til 
disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder.
©	2010	Microsoft	Corporation.	Alle	rettigheder	forbeholdes.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Xbox-logoerne, Xbox LIVE-logoet og Kinect er 
varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.

KUnDesUPPort

Du	kan	finde	svar	på	ofte	stillede	spørgsmål,	fejlfindingsprocedurer	og	kontaktoplysninger	
til Xbox Kundeservice på www.xbox.com/support.
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Suomi

 19 Xbox 360 Kinect -sensori

 20 Tarpeeksi tilaa pelaamiseen

 21 Sensorin sijoituspaikan 
valitseminen

 22 Sensorin asentaminen

 26 Sensorin puhdistaminen

 27 Vianmääritys

 28 Jos tarvitset lisää ohjeita

 29 Valmistajan Takuu

 31 Ohjelmistolisenssi

 33 Määräykset ja säädökset

 34 Tekijänoikeudet

 34	 Asiakastuki

Turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät 
tiedot on merkitty tähän 
käyttöoppaaseen ja Xbox 360 
-lisälaitteiden käyttöoppaisiin tällä 
symbolilla.

 vAroitus
 Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue 

tärkeät turvallisuus- ja terveystiedot 
tästä käyttöoppaasta, Xbox 360 
-konsolin ohjeista ja muiden 
lisälaitteiden tai pelien käyttöoppaista. 
Säilytä kaikki käyttöoppaat, sillä saatat 
tarvita niitä myöhemmin. Jos tarvitset 
uuden käyttöoppaan, vieraile 
osoitteessa	www.xbox.com/fi-fi/support	
(kohta “Järjestelmän ja lisälaitteiden 
käyttöoppaiden	lataaminen”).

 Tuotteen tässä oppaassa esitelty 
rajoitettu takuu löytyy myös  
Internet-osoitteesta  
www.xbox.com/support.

 vAroitus

 Ennen kuin annat lasten käyttää Kinect-
sensoria:
•	 Määritä,	kuinka	kukin	lapsi	voi	

käyttää sensoria (pelien pelaaminen, 
keskustelu tai videoviestintä muiden 
pelaajien kanssa verkossa) ja tuleeko 
heidän olla valvonnassa näiden 
toimien ajan. 

•	 Jos	annat	lasten	käyttää	sensoria	
ilman valvontaa, kerro heille kaikista 
tarpeellisista turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvistä tiedoista ja 
ohjeista. 

 Varmista, että Kinect-sensoria 
käyttävät lapset pelaavat 
turvallisesti

 Varmista, että Kinect-sensoria 
käyttävät lapset pelaavat turvallisesti 
ja rajojaan ylittämättä. Varmista myös, 
että he ymmärtävät, miten 
järjestelmää käytetään oikein.
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Kiitos, että valitsit Xbox 360® Kinect™ -sensorin. Kinect-sensori tarjoaa täysin uuden tavan 
pelata:	sinä	ohjaat	peliä.	Liiku	ympäriinsä	ja	katso,	mitä	tapahtuu.	Hallitse	Xbox	360:tä	käden	
heilautuksella.	Ainoa	tarvitsemasi	kokemus	on	elämänkokemus.
Kinect-sensoria tulee käyttää ainoastaan Xbox 360 -videopeli- ja viihdejärjestelmän kanssa. 
Lisätietoja Kinect-sensorin käyttämisestä tietyssä pelissä on pelin mukana tulleissa 
käyttöohjeissa.

XboX 360 Kinect -sensori

Xbox 360 Kinect -sensori
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1.8m

tArPeeKsi tiLAA PeLAAmiseen

vAroitus

 Varmista, että tilaa on tarpeeksi, 
jotta voit liikkua vapaasti pelatessasi

 Pelaaminen Kinect-sensorin avulla 
saattaa edellyttää eri tapoja liikkua. 
Varmista, ettet osu, törmää tai 
kompastu muihin pelaajiin, katsojiin, 
lemmikkieläimiin, huonekaluihin tai 
muihin esineisiin pelaamisen aikana. 
Jos seisot ja/tai liikut pelaamisen 
aikana, tarvitset myös hyvän jalansijan.

 Ennen pelaamista:
•	 Varmista	katsomalla	joka	suuntaan	

(oikealle, vasemmalle, eteen, taakse, 
alas ja ylös), ettei lähettyvillä ole mitään, 
mihin saattaisit osua tai kompastua. 

•	 Varmista,	että	pelialueesi	on	
tarpeeksi kaukana ikkunoista, 
seinistä, portaista ja niin edelleen.

•	 Varmista	myös,	ettei	lähellä	ole	mitään,	
mihin voit kompastua, kuten leluja, 
huonekaluja tai mattoja. Kiinnitä 
huomiota myös pelialueella oleviin 
lapsiin ja lemmikkieläimiin. Siirrä esineet 
tai ihmiset tarvittaessa pois pelialueelta.

•	 Älä	unohda	katsoa	ylös.	Kiinnitä	
huomioita valaisimiin, tuulettimiin tai 
muihin pelialueen yläpuolella oleviin 
esineisiin.

Pelaamisen aikana:
•	 Pysy	tarpeeksi	kaukana	televisiosta,	

jotta et osu siihen.
•	 Pidä	tarpeeksi	etäisyyttä	muihin	

pelaajiin, katsojiin ja lemmikkieläimiin. 
Tarvittava etäisyys saattaa vaihdella 
pelikohtaisesti, joten ota huomioon 
pelitapasi, kun selvität tarvittavan 
välimatkan.

•	 Kiinnitä	huomiota	esineisiin	tai	ihmisiin,	
joihin saatat osua tai kompastua. 
Ihmiset voivat liikkua tai esineet siirtyä 
lähellesi pelaamisen aikana, joten pidä 
ympäristöäsi silmällä kaiken aikaa.

 Varmista, että sinulla on aina hyvä 
jalansija pelaamisen aikana.
•	 Pelaa	tasaisella	lattialla,	joka	ei	ole	

liian liukas pelaamiseen.
•	 Varmista	myös,	että	sinulla	on	oikeat	

jalkineet pelaamista varten (ei 
esimerkiksi korkokenkiä tai sandaaleja), 
tai pelaa paljain jaloin niin halutessasi. 

Kinect-sensorin on pystyttävä näkemään sinut, ja sinä tarvitset tilaa liikkua. Sensori pystyy 
näkemään sinut, kun pelaat noin kahden metrin päässä sensorista. Jos pelaajia on kaksi, 
heidän tulee pelata noin kahden ja puolen metrin päässä sensorista.
Pelaamiseen tarvittava tila vaihtelee sensorin sijainnin ja muiden tekijöiden mukaan. Tarkista pelin 
ohjeista, tarvitseeko peli vain osan sensorin pelialueesta.
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sensorin sijoitUsPAiKAn VALitseminen

Jotta pelialue ja sensorin suorituskyky ovat 
parhaat mahdolliset, sijoita sensori 0,6–2 
metrin korkeuteen. Suorituskyky on sitä 
parempi, mitä lähempänä sensorin 
sijoituspaikan korkeus on mainittua ala- tai 
ylärajaa. Lisäksi:
•	 Aseta	sensori	vakaalle	alustalle.	
•	 Varmista,	että	sensori	on	samalla	tasolla	

TV:n keskikohdan kanssa ja mahdollisimman 
lähellä pöydän tai hyllyn etureunaa.

•	 Aseta	sensori	paikkaan,	josta	se	ei	putoa	
tai jossa siihen ei osuta pelaamisen aikana.

•	 Älä	aseta	sensoria	konsolin	päälle.	
•	 Älä	aseta	sensoria	kaiuttimen	päälle	tai	

eteen tai millekään muulle tärisevälle tai 
ääntä toistavalle alustalle. 

•	 Älä	aseta	sensoria	suoraan	
auringonpaisteeseen. 

•	 Älä	käytä	sensorin	lähellä	mitään	
lämmönlähteitä. Käytä sensoria sen 
määritetyssä käyttölämpötilassa, joka on 
5–35 °C. Jos sensori altistuu lämpötilalle, 
joka on matalampi tai korkeampi kuin sen 
määritetty käyttölämpötila-alue, katkaise 
virta sensorista ja anna lämpötilan 
vakautua määritetylle alueelle, ennen kuin 
käytät sensoria uudelleen.

tärkeää
Säädä sensorin sijaintia ainoastaan siirtämällä 
sen	alustaa.	Älä	säädä	sensorin	
katselukulmaa käsin kääntämällä sensoria 
sen alustassa. Kun sensori on paikoillaan, 
anna sensorin moottoreiden säätää 

katselukulmaa, tai muutoin sensori saattaa 
vioittua. 

 vAroitus
 Järjestä kaapelit ja johdot niin, että 

ihmiset ja lemmikkieläimet eivät 
kompastu niihin eivätkä vahingossa 
vedä niitä mukanaan liikkuessaan 
niiden lähellä. Kun sensoria ja konsolia 
ei käytetä, kaikki kaapelit ja johdot on 
hyvä irrottaa anturista ja konsolista, 
jotta ne eivät ole lasten ja 
lemmikkieläinten	ulottuvilla.	Älä	anna	
lasten leikkiä kaapeleilla ja johdoilla.

 vAroitus
 Heijastusten välttäminen
 Voit välttää heijastusten silmille 

aiheuttamaa rasitusta seuraavilla tavoilla:
•	 Asetu	mukavan	etäisyyden	päähän	

televisiosta tai näytöstä ja Kinect-
sensorista. 

•	 Aseta	televisio	tai	näyttö	ja	Kinect-
sensori kauas heijastuksia aiheuttavien 
valonlähteiden luota tai säädä valaistusta 
verhojen tai sälekaihdinten avulla.

•	 Valitse	miellyttävä	luonnollinen	valo,	
joka aiheuttaa mahdollisimman vähän 
heijastuksia sekä rasitusta silmille ja 
lisää kontrastia sekä selkeyttä.

•	 Säädä	lisäksi	television	tai	näytön	
kirkkautta ja kontrastia.

0.6m-1.8m

Myydään erikseen*

* Sensorin kiinnittäminen 
television yläpuolelle 
edellyttää kiinnikettä 
(myydään erikseen)
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sensorin AsentAminen

Xbox 360 S

Ennen kuin voit käyttää Kinect-sensoria, se on liitettävä Xbox 360 -konsoliin. Xbox 360 S 
-konsoleissa sensori saa virtansa konsolista. Jos käytössä on alkuperäinen Xbox 360 -konsoli, 
sensori on myös kytkettävä pistorasiaan.

sensorin liittäminen Xbox 360 s -konsoliin
Liitä	sensori	Xbox	360	S	-konsolin	AUX-porttiin.



23

su
om

i

sensorin liittäminen alkuperäiseen Xbox 360 -konsoliin
Sensori	toimii	vain	alkuperäisen	Xbox	360	-konsolin	takana	olevassa	USB-portissa.

Yhdistäminen alkuperäiseen Xbox 360 
-konsoliin:
1 Irrota lisälaitteet konsolin takana olevasta 
USB-portista.

2	 Liitä	sensori	USB/virtakaapeliin.
3	 Liitä	USB/virtakaapeli	konsolin	takana	
olevaan	USB-porttiin.

4	 Liitä	USB/virtakaapelin	päässä	oleva	
muuntaja pistorasiaan.

Käytä ainoastaan tuotteen mukana 
toimitettua tai valtuutetusta 
huoltokeskuksesta	saamaasi	USB/
virtakaapelia.
Jos käytössäsi on alkuperäinen Xbox 360 
-konsoli, jossa ei ole kiintolevyasemaa, liitä 
konsoliin tallennusväline, jossa on ainakin 
256 Mt vapaata tilaa. Voit käyttää Xbox 360 
-kiintolevyä, Xbox 360 -muistikorttia tai  
USB-asemaa.

Alkuperäinen	Xbox	360
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Jos käytät langatonta Xbox 360 
-verkkosovitinta, joka on jo liitetty takana 
olevaan	USB-porttiin,	sinun	on	irrotettava	
sen	USB-kaapeli	ja	liitettävä	se	etuosan	USB-
porttiin mukana toimitetulla WiFi-
jatkojohdolla.

Langattoman verkkosovittimen liittäminen 
etuosan USB-porttiin tarvittaessa:
1 Irrota langattoman verkkosovittimen 
kaapeli	konsolin	takana	olevasta	USB-
portista. Jätä sovitin kiinni konsoliin.

2 Liitä WiFi-jatkojohto langattoman 
verkkosovittimen	USB-kaapeliin.

3 Liitä jatkojohdon pää konsolin etuosan 
USB-porttiin.

sähköturvallisuus
 Monien muiden sähkölaitteiden tavoin 

seuraavien varotoimien noudattamatta 
jättäminen saattaa aiheuttaa 
sähköiskun tai tulipalon, joka voi 
johtaa vakavaan vammaan tai 
kuolemaan tai vaurioittaa anturia.

 Jos käytät verkkovirtaa, valitse 
asianmukainen virtalähde:
•	 Sensorin	sähköliitäntä	on	12	V	DC	(1,1	
A).	Käytä	vain	sensorin	mukana	tullutta	
tai valtuutetusta huoltokeskuksesta 
saatua	muuntajaa	USB/virtakaapelissa.		

•	 Varmista,	että	pistorasian	tuottama	
jännite	[V]	ja	taajuus	[Hz]	ovat	samat	
kuin	USB/virtakaapelissa	on	mainittu.	
Jos et ole varma kodissasi käytetystä 
jännitteestä, pyydä neuvoja 
valtuutetulta sähköasentajalta.  

•	 Käytä	vain	standardinmukaisia	
virtalähteitä.	Älä	esimerkiksi	käytä	
generaattoreita tai vaihtomuuntimia, 
vaikka niiden tuottama jännite ja 
taajuus olisivat oikeat. Käytä vain 
tavallista seinässä olevaa 
verkkovirtapistorasiaa.

•	 Älä	ylikuormita	pistorasiaa,	
jatkojohtoa tai muita 
sähköjärjestelmiä. Varmista, että 
sähköjärjestelmä kestää 

 sensorin kokonaisvirran (ampeerimäärä 
[A]	on	ilmoitettu	USB/virtakaapelissa)	ja	
muiden samaan virtapiiriin kuuluvien 
laitteiden vaatiman virtamäärän 
yhteiskuormituksen

USB/virtakaapelin	vahingoittumisen	
välttäminen:
•	 Varmista,	ettei	kaapeli	jää	puristuksiin	

eikä sitä taiteta. Tämä on otettava 
huomioon erityisesti kohdissa, joista 
kaapeli on yhdistetty pistorasiaan ja 
anturiin.

•	 Varmista,	että	kaapelin	päälle	ei	astuta.
•	 Älä	vedä,	sido	tai	taivuta	kaapelia	tai	

muutoin käytä sitä väärin.
•	 Älä	altista	kaapelia	lämmölle.
•	 Säilytä	kaapeli	lasten	ja	eläinten	
ulottumattomissa.	Älä	anna	lasten	tai	
eläinten purra kaapelia.

•	 Kun	irrotat	kaapelia,	vedä	pistokkeesta,	
älä kaapelista.

Jos	USB/verkkokaapeli	vahingoittuu,	sitä	ei	
saa enää käyttää. Tällöin on otettava 
yhteyttä Xbox 360 -asiakastukeen, josta 
toimitetaan korvaava kaapeli.
Irrota	sensorin	USB/verkkokaapeli	
ukonilmalla tai kun et käytä sitä pitkään 
aikaan.
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sensoriohjelmiston asentaminen konsoliin
Konsolijärjestelmä pitää päivittää, ennen kuin 
voit käyttää Kinect-sensoria sen kanssa.

Konsolin päivittäminen:
1 Käynnistä konsoli ja aseta mukana 

toimitettu levy levyasemaan. Päivitys 
asennetaan automaattisesti. Jos asennus ei 
ala automaattisesti, valitse levy 
käyttöliittymästä (samalla tavalla kuin 
pelaisit levyllä olevaa peliä).

2 Kun asennuksen vahvistussanoma tulee 
näkyviin, poista levy asemasta ja aloita 
sensorin valmisteleminen käyttökuntoon.

 vAroitus

 Älä rasita itseäsi liikaa
 Pelaaminen Kinect-sensorin avulla 

saattaa edellyttää vaihtelevia määriä 
fyysistä toimintaa. 

 Keskustele lääkärin kanssa ennen 
sensorin käyttämistä, jos sinulla on 
jokin terveyteen liittyvä ongelma tai 
rajoitus, joka vaikuttaa kykyysi tehdä 
fyysisiä toimia turvallisesti, tai jos 
•	 olet	tai	saatat	olla	raskaana
•	 sinulla	on	sydämeen,	hengitykseen,	

selkään tai niveliin liittyviä ongelmia 
tai muita ortopedisiä ongelmia

•	 verenpaineesi	on	korkea
•	 fyysinen	toiminta	aiheuttaa	sinulle	

ongelmia
•	 sinua	on	kehotettu	rajoittamaan	

fyysistä rasitusta. 
 Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin 

aloitat mitään kuntoilu- tai 
harjoitusohjelmaa, johon liittyy 
sensorin käyttämistä. 

Älä	pelaa	huumeiden,	lääkkeiden	tai	
alkoholin vaikutuksen alaisena ja 
varmista, että tasapainosi ja fyysiset kykysi 
riittävän pelaamisen aikana tehtäviin 
liikkeisiin. 

taukojen pitäminen
•	 Lopeta	pelaaminen	ja	lepää,	jos	lihaksesi,	

nivelesi tai silmäsi väsyvät tai tulevat 
kipeiksi.

•	 Jos	koet	liiallista	väsymystä,	
pahoinvointia, hengästymistä, ahdistusta 
rinnassa, huimausta, huonovointisuutta 
tai	kipua,	LOPETA	LAITTEISTON	KÄYTTÖ	
HETI	ja	ota	yhteyttä	lääkäriin.

Aikuiset – pitäkää huolta lapsista
Varmista, että sensoria käyttävät lapset 
pelaavat turvallisesti ja rajojaan ylittämättä. 

Älä käytä lisensoimattomia 
lisälaitteita tai valtuuttamattomia 
lisätarvikkeita tai muita esineitä 
Kinect-sensorin kanssa
Tällaisten lisälaitteiden tai esineiden 
käyttäminen saattaa johtaa pelaajien 
loukkaantumiseen ja/tai sensorin tai muun 
omaisuuden vahingoittumiseen. 
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sensorin PUHDistAminen
Jos puhdistat sensorin:
•	 Puhdista	vain	sensorin	ulkopuoli.
•	 Käytä	kuivaa	puhdistusliinaa.	Älä	käytä	

hankaavia puhdistusliinoja tai tyynyjä, 
pesuaineita, hankausjauheita, liuottimia 
(esimerkiksi alkoholia, bensiiniä, tinneriä 
tai bentseeniä) tai muita nestemäisiä tai 
suihkutettavia puhdistusaineita.

•	 Älä	käytä	paineilmaa.

•	 Älä	yritä	puhdistaa	liittimiä.
•	 Puhdista	sensorin	alla	oleva	pinta	kuivalla	

kankaalla.
•	 Älä	anna	sensorin	kastua.	Pienennä	

tulipalon tai sähköiskun riskiä niin, että et 
altista sensoria sateelle tai muun tyyppiselle 
kosteudelle.
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ViAnmÄÄritYs
Jos havaitset ongelmia, yritä ratkaista ne 
jollakin seuraavista tavoista:

sensori ei toimi
•	 Varmista,	että	kaapelit	on	liitetty.	Kun	

sensoria käytetään alkuperäisen Xbox 360 
-konsolin kanssa, varmista, että sensori on 
liitetty	konsolin	takana	olevaan	USB-
porttiin	ja	että	USB/virtakaapeli	on	liitetty.	
Sensorin etuosan merkkivalo palaa, kun 
sensorin on kytketty virta. 

•	 Varmista,	että	sensori	on	hyvin	
tuuletetussa paikassa. 

•	 Jos	sensoriohjelmistoa	ei	ole	asennettu,	
aseta sensorin ohjelmistolevy konsoliin, 
jotta järjestelmä päivitetään.

sensori ei näe pelaajaa
•	 Pelaa	sensorin	pelialueella.
•	 Sytytä	valot,	jotta	pelialueen	valaistus	on	

parempi.
•	 Estä	valoja,	mukaan	lukien	auringonvalo,	

osumasta suoraan sensoriin.
•	 Kokeile	käyttää	vaatteita,	jotka	erottuvat	

pelialueen taustasta paremmin.
•	 Puhdista	sensorin	linssi	kuivalla	kankaalla.
•	 Varmista,	ettei	mikään	peitä	tai	estä	

sensorin katselukulmaa.

sensori kadottaa pelaajan
Kokeile poistua pelialueelta ja palata 
pelialueelle, jos sensori ei enää seuraa 
liikkeitäsi.

sensori ei kuule pelaajaa
•	 Älä	sijoita	sensoria	lähelle	tärinän	lähteitä,	

television kaiuttimia tai muita äänen 
lähteitä.

•	 Varmista,	ettei	mikään	peitä	sensorin	
mikrofonia.

sensorin moottorit eivät säädä 
sensorin katselukulmaa
•	 Varmista,	että	kaapelit	on	liitetty	ja	että	

sensorin merkkivalo palaa. Kun sensoria 
käytetään alkuperäisen Xbox 360 
-konsolin kanssa, sensorin on oltava 
liitettynä	konsolin	takana	olevaan	USB-
porttiin (eikä johonkin etuosassa olevaan 
USB-porttiin)	ja	USB/virtakaapelin	on	
oltava liitettynä pistorasiaan.

•	 Varmista,	ettei	mikään	estä	sensorin	
liikettä. 

•	 Älä	kallista	sensoria	sen	alustalla	tai	säädä	
sensorin	katselukulmaa	käsin.	Anna	
sensorin moottoreiden säätää 
katselukulmaa automaattisesti, tai 
muutoin sensori saattaa vioittua.
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Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, 
vianmääritysohjeet sekä Xbox-
asiakaspalvelun yhteystiedot ovat 
osoitteessa www.xbox.com/support .
Älä	vie	Xbox	360	-konsolia	tai	sen	lisälaitteita	
jälleenmyyjälle korjattavaksi. Käy osoitteessa 
www.xbox.com/support katsomassa 
vianmääritys- ja huolto-ohjeet. 

VAroitUs

 tuote ei ole käyttäjän korjattavissa
	 Älä	yritä	purkaa,	avata,	huoltaa	tai	

muuttaa laitetta tai sen virtalähdettä. 
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai 
muun vaaran. Todisteet siitä, että 
laitetta on yritetty avata tai muokata, 
kuten tarrojen repiminen, 
läpäiseminen tai irrottaminen, 
kumoavat rajoitetun takuun.

jos tArVitset LisÄÄ oHjeitA
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VALmistAjAn tAKUU
Tämän	Valmistajan	takuun	(“Takuu”)	on	
myöntänyt käyttäjälle Microsoft Ireland 
Operations Limited, Blackthorn Road, 
Sandyford	Industrial	Estate;	Dublin	18,	Irlanti	
(”Microsoft”).
KÄYttÄmÄLLÄ Kinect-sensoriA, 
KÄYttÄjÄ HYVÄKsYY tÄmÄn tAKUUn 
eHDot. ennen AsennUstA LUe tÄmÄ 
tAKUU HUoLeLLisesti LÄPi. miKÄLi 
KÄYttÄjÄ ei HYVÄKsY tÄtÄ tAKUUtA, 
HÄnen ei tULe KÄYttÄÄ Kinect-
sensoriA. KÄYttÄjÄn tULee 
PALAUttAA se KÄYttÄmÄttÖmÄnÄ 
jÄLLeenmYYjÄLLensÄ tAi 
microsoFtiLLe HYVitYstÄ VArten. 
Microsoftiin voi ottaa yhteyttä Internetissä 
osoitteessa http://www.xbox.com/.
Tämä Takuu on erillinen tuotetakuusta, jonka 
jälleenmyyjä ja/tai valmistaja on 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön alla 
velvollinen Käyttäjälle myöntämään. Sen on 
tarkoitus antaa Käyttäjälle erityisiä ja 
mahdollisesti ylimääräisiä oikeuksia lain 
sallimissa rajoissa eikä sen tarkoitus ole 
rajoittaa niitä käyttäjän oikeuksia, jotka tälle 
lainsäädännön puitteissa kuuluvat. Se ei ole 
siirrettävissä kolmansille osapuolille.

1. määritelmät
Tässä Takuussa seuraaville termeille annetaan 
seuraavat merkitykset:
(a)	 	“Kinect	Sensor”	tarkoittaa	uutta	Kinect-

sensoria joka on ostettu valtuutetulta 
jälleenmyyjältä.

(b)	 ”Normaalikäyttö”	tarkoittaa	kuluttajan	
tavanomaista normaaleissa kotioloissa 
tapahtuvaa Kinect-sensorin 
käyttöohjeiden mukaista käyttöä.

(c)	 	“Takuuaika”	tarkoittaa	1	vuotta	siitä	
päivästä lukien, jolloin Käyttäjä osti 
Kinect-sensorin, alla oleva kohta 2 
huomioon ottaen.

(d)	 “Käyttäjä”	tarkoittaa	alkuperäistä	
loppukäyttäjää.

2. Voimassaolo
Paikallisen lainsäädännön mahdollisesti 
Käyttäjälle myöntämää takuuta rajoittamatta 
ja mikäli tällainen lainsäädäntö ei tarjoa 
pidempää takuuaikaa, Microsoft myöntää 
tämän	Takuun	yhdeksi	(1)	vuodeksi	siitä	
päivästä lukien, jolloin Käyttäjä on ostanut 
Kinect-sensorin valtuutetulta jälleenmyyjältä.

3. toimialue
Tämä Takuu on voimassa vain seuraavissa 
maissa (mukaan lukien näiden merentakaiset 
alueet):	Yhdistynyt	kuningaskunta,	Irlanti,	
Sveitsi, Italia, Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, 
Espanja, Portugali, Norja, Ruotsi, Tanska, 
Suomi,	Alankomaat,	Luxemburg,	Kreikka,	
Tšekin	tasavalta,	Slovakia,	Puola,	Unkari,	
Kypros,	Etelä-Afrikka	ja	Venäjä.
Käyttäjä on tietoinen, että erityisiä 
vientilakeja ja -määräyksiä voidaan soveltaa 
Käyttäjään tämän asuinmaasta riippuen, ja 
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia 
tällaisia lakeja ja määräyksiä Kinect-sensorin 
viennissä.

4. takuu
(a) Takuun voimassaoloaikana Microsoft 

takaa, vain ensimmäiselle Käyttäjälle, 
että Kinect-sensori toimii ilman häiriöitä 
Normaalikäytössä.

(b) Mikäli sovellettavassa paikallisessa 
lainsäädännössä ei toisin todeta, on 
tämä Takuu ainoa takaus, takuu tai ehto, 
jonka Microsoft myöntää Käyttäjälle 
Kinect-sensorin osalta sekä sen mukana 
mahdollisesti tulevan käyttöohjekirjan 
osalta. Mikään muu taho ei voi myöntää 
takausta, takuuta tai ehtoa Microsoftin 
puolesta.

(c)	 MIKÄLI	SOVELLETTAVASSA	
PAIKALLISESSA	LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ	
KÄYTTÄJÄLLE	MYÖNNETÄÄN	
HILJAINEN	TAKUU,	MUKAAN	LUKIEN	
TAKUU	MYYNTIKELPOISUUDESTA	TAI	
SOVELTUVUUDESTA	TIETTYYN	
TARKOITUKSEEN,	RAJOITTUU	TÄMÄN	
HILJAISEN	TAKUUN	KESTO	
TAKUUAIKAAN,	ELLEI	
SOVELLETTAVASTA	LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ	
MUUTA	JOHDU.

5. menettely takuupalvelun 
hankkimiseksi

(a) Ennen takuuprosessin käynnistämistä, 
tulee käyttäjän ensin tutkia 
vianetsintäohjeet osoitteessa  
http://www.xbox.com/support.

(b) Mikäli vianetsintäohjeet eivät ratkaise 
Käyttäjän ongelmaa, tulee tämän seurata 
verkkosivuilla http://www.xbox.com/. 
olevia ohjeita. Jos Käyttäjällä ei ole 
käytössään Internetiä, hän voi soittaa 
numeroon	0800	1	19424.
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6. microsoftin vastuu
(a) Käyttäjän palautettua Kinect-sensorinsa, 

Microsoft tutkii laitteen.
(b) Jos Microsoft päättää, että Kinect-

sensorin toimintahäiriöt tapahtuivat 
Takuuaikana Normaalikäytössä, 
Microsoft (oman harkintansa mukaan) 
joko korjaa tai vaihtaa laitteen tai 
palauttaa ostohinnan Käyttäjälle, ellei 
Käyttäjään sovellettavassa pakottavassa 
lainsäädännössä toisin määrätä. 
Korjauksessa voidaan käyttää joko uusia 
tai kunnostettuja osia. Laite voidaan 
vaihtaa joko uuteen tai kunnostettuun 
yksikköön.

(c) Korjauksen tai vaihdon jälkeen Kinect-
sensoriin sovelletaan tätä Takuuta 
pidemmän seuraavista mukaan: joko 
siltä osin kuin takuuaikaa on vielä jäljellä 
tai	95	päivää	siitä,	kun	Microsoft	toimitti	
laitteen Käyttäjälle.

(d)	 ELLEI	KÄYTTÄJÄÄN	SOVELLETTAVASSA	
PAIKALLISESSA	LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ	
TOISIN	MÄÄRÄTÄ,	MICROSOFTIN	
VELVOLLISUUS	KORJATA	TAI	KORVATA	
KÄYTTÄJÄN	KINECT-SENSORI	TAI	
PALAUTTAA	OSTOHINTA	ON	KÄYTTÄJÄN	
AINOA	OIKEUSSUOJAKEINO.

(e) Jos Käyttäjän Kinect-sensorissa ilmenee 
toimintahäiriö Takuuajan päätyttyä, 
mikään Takuu ei ole voimassa. Takuuajan 
päätyttyä Microsoft voi veloittaa 
Käyttäjää yrityksistään tutkia ja korjata 
Käyttäjän Kinect-sensorissa ilmennyt 
vika, riippumatta siitä, onnistuuko tämä 
yrityksissään vai ei.

7. ehdot ja takuun ulkopuoliset 
vahingot

Microsoft ei ole vastuussa ja tätä Takuuta ei 
sovelleta edes maksua vastaan, jos Käyttäjän 
Kinect-sensori on:
(a) vahingoittunut yhteiskäytöstä muun 

tuotteen kuin Xbox 360 -pelikonsolin 
kanssa (mukaan lukien esimerkiksi 
tietokoneet, muut videopelikonsolit, 
jne.);

(b) sitä on käytetty kaupallisiin tarkoituksiin 
(mukaan lukien esimerkiksi 

vuokraaminen, maksun periminen per 
peli, jne.);

(c) se on avattu, sitä on muutettu tai 
muutoin muunneltu (mukaan lukien 
esimerkiksi yritykset kumota Kinect-
sensorin teknisiä rajoituksia, turvaa tai 
piratismin estävää mekanismia, jne.) tai 
jos sen sarjanumeroa on muutettu tai se 
on poistettu;

(d) se on vahingoittunut ulkoisen tekijän 
johdosta (mukaan lukien esimerkiksi sen 
pudottaminen, ilmanvaihdon 
estyminen, jne. tai Kinect-sensorin 
käyttöohjeiden noudattamatta 
jättäminen); tai

(e) se on korjattu muun tahon kuin 
Microsoftin toimesta.

8. tiettYjen VAHinKojen 
PoissULKeminen 

ELLEI	KÄYTTÄJÄÄN	SOVELLETTAVASSA	
PAIKALLISESSA	LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ	TOISIN	
MÄÄRÄTÄ,	MICROSOFT	EI	OLE	VASTUUSSA	
MISTÄÄN	EPÄSUORISTA,	SATUNNAISISTA,	
ERITYISISTÄ	TAI	VÄLILLISISTÄ	VAHINGOISTA,	
MISTÄÄN	TIETOJEN,	YKSITYISYYDEN,	
LUOTTAMUKSELLISUUDEN	TAI	TULOJEN	
MENETYKSESTÄ;	TAI	KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ	
KÄYTTÄÄ	KINECT-SENSORIA.	NÄITÄ	
RAJOITUKSIA	SOVELLETAAN,	VAIKKA	
MICROSOFTILLE	OLISI	ILMOITETTU	NÄIDEN	
VAHINKOJEN	MAHDOLLISUUDESTA	JA	VAIKKA	
MUU	OIKEUSSUOJAKEINO	EPÄONNISTUISI	
TARKOITUKSESSAAN.

9. Lisäehdot
Jos Käyttäjä yrittää kumota tai kiertää Kinect-
sensorin teknisiä rajoituksia, turvaa tai 
piratismin estävää järjestelmää, Käyttäjän 
Kinect-sensori voi lakata toimimasta pysyvästi. 
Käyttäjä voi myös toimillaan mitätöidä 
Takuunsa ja tehdä Kinect-sensoristaan 
valtuutettuun huoltoon kelpaamattoman edes 
maksua vastaan.

10. sovellettava laki
Tähän Takuuseen sovelletaan ja sitä tulkitaan 
Käyttäjän kotimaan lakien mukaan 
lainvalintaperiaatteista huolimatta.
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KÄYttÄmÄLLÄ Kinect-sensoriA, 
KÄYttÄjÄ HYVÄKsYY tÄmÄn 
oHjeLmistoLisenssin eHDot. ennen 
AsennUstA, LUe tÄmÄ 
oHjeLmistoLisenssi HUoLeLLisesti 
LÄPi. miKÄLi KÄYttÄjÄ ei HYVÄKsY 
tÄtÄ oHjeLmistoLisenssiÄ, HÄnen ei 
tULe KÄYttÄÄ Kinect-sensoriA. 
KÄYttÄjÄn tULee PALAUttAA se 
KÄYttÄmÄttÖmÄnÄ 
jÄLLeenmYYjÄLLensÄ tAi 
microsoFtiLLe HYVitYstÄ VArten. 
Microsoftiin voi ottaa yhteyttä osoitteessa 
http://www.xbox.com/. 

1. määritelmät
Tässä Lisenssissä seuraaville termeille 
annetaan seuraavat merkitykset:
(a)	 	“Xbox	360”	tarkoittaa	Xbox	360	

-pelikonsolia.
(b)	 	“Xbox	360	S	”	tarkoittaa	Xbox	360	S	

-pelikonsolia.
(c)	 	“Hyväksytty	Lisälaite”	tarkoittaa	

Microsoftin Xbox 360- tai Xbox 360 S 
-merkkilisälaitetta, sekä Microsoftin 
lisensoimaa, kolmannen osapuolen 
Xbox 360- tai Xbox 360 S 
-merkkilisälaitetta, jonka pakkauksessa 
on	virallinen	”Lisensoitu	Xboxille”	-logo.	
Kinect-sensori	on	Hyväksytty	lisälaite	
yksinomaan tätä ohjelmistolisenssiä 
varten. 

(d)	 	“Hyväksytyt	pelit”	tarkoittavat	 
Xbox 360- tai Xbox 360 S -pelejä 
pelilevykkeillä, jotka Microsoft on 
julkaissut tai lisensoinut sekä 
pelisisältöä, joka on ladattu Microsoftin 
Xbox LIVE -palvelusta tai xbox.com 
verkkosivuilta (esimerkiksi roolihahmot, 
ladattavat pelit, pelien lisälaitteet, jne.).

(e)	 	“Ohjelmisto”	tarkoittaa	Kinect-sensoriin	
valmiiksi asennettua ohjelmistoa, 
mukaan lukien Microsoftin aika ajoin 
tekemät päivitykset.

(f)	 “Luvattomat	lisälaitteet”	tarkoittavat	
kaikkia muita lisälaitteita kuin 
Hyväksyttyjä	lisälaitteita,	lukuun	
ottamatta	USB-muistitikkuja,	valokuvien	
tai videoiden tekemiseen käytettäviä 
digitaalisia kameroita sekä musiikin 
soittamiseen tai valokuvien tai 

videoiden katsomiseen käytettäviä 
musiikkilaitteita, joita ei katsota 
Luvattomiksi lisälaitteiksi.

(g)	 	“Luvattomat	pelit”	tarkoittavat	kaikkia	
pelilevykkeitä, latauksia ja pelisisältöjä 
tai -apuvälineitä, jotka eivät ole 
Valtuutettuja pelejä. 

(h)	 	“Luvaton	ohjelmisto”	tarkoittaa	
ohjelmistoa, jota Microsoft ei jakele 
Microsoftin julkaisemien tai lisensoimien 
Xbox 360- tai Xbox 360 S 
-pelilevykkeiden, Microsoftin Xbox LIVE 
-palvelun tai Xbox.com -verkkosivujen 
kautta.

(i)	 ”Käyttäjä”	tarkoittaa	Kinect-sensorin	
käyttäjää.

2. Lisenssi
Tämä Lisenssi antaa Käyttäjälle erityiset 
sopimusperustaiset oikeudet, ellei Käyttäjään 
sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä 
muuta todeta. 
(a) Käyttäjälle myönnetään lupa 

Ohjelmistoon vain Toimialueella, eikä 
sitä siis myydä Käyttäjälle. Käyttäjälle 
annetaan lupa käyttää Ohjelmistoa, joka 
on valmiiksi asennettu Käyttäjän Kinect-
sensoriin ja jota Microsoft päivittää aika 
ajoin. Ohjelmistoa ei tule kopioida eikä 
sen ohjelmointitapaa tule selvittää. 

(b) Käyttäjä sitoutuu tämän 
Ohjelmistolisenssin seuraaviin ehtoihin:
(i)  Käyttäjä käyttää Kinect-sensoria 

vain Xbox 360- tai Xbox 360 
s -pelikonsolin, eikä minkään 
muun laitteen kanssa (mukaan 
lukien esimerkiksi tietokoneet, 
muut videopelikonsolit, jne.). 
Käyttäjä käyttää ainoastaan 
Hyväksyttyjä pelejä Kinect-
sensorinsa kanssa. Käyttäjä ei 
käytä Luvattomia lisälaitteita 
tai Luvattomia pelejä. ne eivät 
välttämättä toimi tai ne voivat 
lakata toimimasta pysyvästi 
ohjelmistopäivityksen jälkeen. 

(ii)  Käyttäjä ei käytä eikä asenna 
Luvattomia ohjelmistoja. 
jos Käyttäjä näin tekee, 
hänen Kinect-sensorinsa voi 
lakata toimimasta pysyvästi 

oHjeLmistoLisenssi
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joko heti tai myöhemmän 
ohjelmistopäivityksen jälkeen.

(iii)  Käyttäjän ei tule yrittää kumota 
tai kiertää Kinect-sensorin teknisiä 
rajoituksia, turvaa tai piratismin 
estävää järjestelmää. Jos Käyttäjä 
näin tekee, hänen Kinect-
sensorinsa voi lakata toimimasta 
pysyvästi joko heti tai myöhemmän 
Ohjelmistopäivityksen jälkeen. 

(iv)  Microsoft voi käyttää teknisiä 
toimenpiteitä, mukaan 
lukien Ohjelmistopäivitykset, 
rajoittaakseen Kinect-sensorin 
käytön koskemaan yksinomaan 
Xbox 360 -pelikonsolia, estääkseen 
Luvattomien lisälaitteiden tai 
Luvattomien pelien käytön ja 
suojellakseen Kinect-sensorin 
teknisiä rajoituksia, turvaa ja 
piratismin estävää järjestelmää.

(v)  microsoft voi päivittää 
ohjelmistoa aika ajoin ilman 
eri ilmoitusta Käyttäjälle, 
esimerkiksi päivittääkseen 
tekniset rajoitukset, turvan tai 
piratismin estävän järjestelmän. 

Näiden kohtien alainen luvaton käyttö voi 
johtaa siihen, että Käyttäjä menettää 
oikeutensa hyötyä Kinect-sensorille 
myönnettävästä Valmistajan takuusta.

3. toimialue
Tämä Lisenssi on voimassa vain seuraavissa 
maissa (mukaan lukien näiden merentakaiset 
alueet):	Yhdistynyt	kuningaskunta,	Irlanti,	
Sveitsi, Italia, Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, 
Espanja, Portugali, Norja, Ruotsi, Tanska, 
Suomi,	Alankomaat,	Luxemburg,	Kreikka,	
Tšekin	tasavalta,	Slovakia,	Puola,	Unkari,	
Kypros,	Etelä-Afrikka	ja	Venäjä.

4. takuu
Ohjelmistoon sovelletaan Käyttäjän Kinect-
sensorille myönnettyä Valmistajan takuuta 
eikä Microsoft myönnä Ohjelmistolle mitään 
muuta takausta, takuuta tai ehtoa, lukuun 
ottamatta mahdollista lakisääteistä takuuta, 
jonka Microsoft voi olla velvollinen 
myöntämään Käyttäjälle sovellettavan 
paikallisen lainsäädännön nojalla. Mikään 
muu taho ei voi myöntää takausta, takuuta 
tai ehtoa Microsoftin puolesta.

5. tiettYjen VAHinKojen 
PoissULKeminen 

ELLEI	KÄYTTÄJÄÄN	SOVELLETTAVASSA	
PAIKALLISESSA	LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ	TOISIN	
MÄÄRÄTÄ,	MICROSOFT	EI	OLE	VASTUUSSA	
MISTÄÄN	EPÄSUORISTA,	SATUNNAISISTA,	
ERITYISISTÄ	TAI	VÄLILLISISTÄ	VAHINGOISTA,	
MISTÄÄN	TIETOJEN,	YKSITYISYYDEN,	
LUOTTAMUKSELLISUUDEN	TAI	TULOJEN	
MENETYKSESTÄ;	TAI	
KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ	KÄYTTÄÄ	
OHJELMISTOA.	NÄITÄ	RAJOITUKSIA	
SOVELLETAAN,	VAIKKA	MICROSOFTILLE	
OLISI	ILMOITETTU	NÄIDEN	VAHINKOJEN	
MAHDOLLISUUDESTA	JA	VAIKKA	MUU	
OIKEUSSUOJAKEINO	EPÄONNISTUISI	
TARKOITUKSESSAAN.	

6. sovellettava laki
Tähän Lisenssiin sovelletaan ja sitä tulkitaan 
Käyttäjän kotimaan lakien mukaan 
lainvalintaperiaatteista huolimatta.
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mÄÄrÄYKset jA sÄÄDÖKset
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden  
hävittäminen 

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa 
oleva symboli tarkoittaa, ettei tuotetta 
saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 
Sinun vastuullasi on toimittaa tuote 

asianmukaiseen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätykseen 
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Erillinen keräys 
ja kierrätys säästävät luonnonvaroja ja estävät 
mahdollisia terveys- ja ympäristöhaittoja, joita 
sopimaton laitteiden hävittäminen voisi 
aiheuttaa sähkö- tai elektroniikkalaitteissa 
mahdollisesti olevien vaarallisten aineiden 
vuoksi. Lisätietoja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräyspisteistä saat 
kaupunkisi tai kuntasi edustajilta, 
kotitalousjätteen keräämisestä huolehtivalta 
taholta tai liikkeestä, josta ostit tämän 
tuotteen. Saat lisätietoja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun hyödyntämisestä ja 
kierrätyksestä annetuista määräyksistä (WEEE) 
ottamalla yhteyttä osoitteeseen  
weee@microsoft.com.	
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL:n 
listaamien	(UL,	CSA,	ETL	jne.),	ja/tai	IEC/EN	
60950	-standardin	mukaisten	(CE-merkittyjen)	
tietotekniikkatuotteiden kanssa. 

ilmoitus eU-direktiivien 
ehtojen noudattamisesta

Microsoft Corporation vakuuttaa täten 
että	tämä	tuote	on	direktiivien	2006/95/
EY	ja	2004/108/EY	oleellisten	vaatimusten	
ja sitä koskevien direktiivien muiden 
ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuuden edellyttämää 
teknistä dokumentaatiota säilytetään 
seuraavassa osoitteessa:

Yritys Microsoft Ireland 
Operations Ltd.

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

maa Irlanti

Laserin tekniset tiedot

Varoitus 
 Muiden kuin tässä määritettyjen 

ohjausten, säätöjen tai toimintojen 
käyttäminen saattaa johtaa 
altistumiseen vaaralliselle säteilylle.

Tämä	laite	on	luokan	1	lasertuotteen	
kansainvälisen	standardin	IEC	60825-
1:2007:03	mukainen.	Tämä	laite	on	myös	21	
CFR	1040.10:n	ja	1040.11:n	mukainen	lukuun	
ottamatta	24.6.2007	päivätyn	Laser	Notice	
No. 50 -ilmoituksen mukaisia poikkeuksia.
Seuraava	luokan	1	(Class	1)	lasertarra	
sijaitsee anturin alustassa.

Varoitus 
 Kaikki järjestelmään tehdyt muutokset 

tai säädöt, joita valmistaja ei ole 
erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä 
käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

¨ 

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 
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teKijÄnoiKeUDet
Tässä	asiakirjassa	olevat	tiedot,	mukaan	lukien	URL-osoitteet	ja	muut	Internetin	
sivustoviittaukset, voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Ellei toisin mainita, esimerkeissä 
esiintyvät yritykset, organisaatiot, tuotteet, toimialuenimet, sähköpostiosoitteet, logot, 
henkilöt, paikat ja tapahtumat ovat kuvitteellisia, eikä niitä pidä liittää mihinkään oikeaan 
yritykseen, organisaatioon, tuotteeseen, toimialuenimeen, sähköpostiosoitteeseen, logoon, 
henkilöön, paikkaan tai tapahtumaan. Käyttäjä vastaa kaikkien sovellettavien 
tekijänoikeuslakien noudattamisesta. Tekijänoikeustiedoissa määritettyjä oikeuksia 
rajoittamatta mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai välittää 
hakujärjestelmään tai siirtää sitä missään muodossa tai millään tavoin (esimerkiksi sähköisesti, 
mekaanisesti, valokopioimalla tai nauhoittamalla) tai missään tarkoituksessa ilman Microsoft 
Corporationin nimenomaista kirjallista lupaa.
Microsoftilla voi olla patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai 
muita immateriaalioikeuksia tämän asiakirjan aiheisiin. Ellei Microsoftin missään kirjallisessa 
käyttöoikeussopimuksessa nimenomaisesti niin mainita, tämä asiakirja ei anna sinulle mitään 
oikeuksia näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muuhun 
immateriaaliomaisuuteen.
©	2010	Microsoft	Corporation.	Kaikki	oikeudet	pidätetään.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Xbox-logot, Xbox LIVE -logo ja Kinect ovat Microsoft-
konserniin kuuluvien yhtiöiden tavaramerkkejä.

AsiAKAstUKi

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, vianmääritysohjeet sekä Xbox-asiakaspalvelun 
yhteystiedot ovat osoitteessa www.xbox.com/support.
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Norsk

 36 Xbox 360 Kinect-sensor

 37 Tilstrekkelig plass til å spille på

 38 Velge plassering for sensoren

 39	 Konfigurere	sensoren

 43 Rengjøre sensoren

 44 Feilsøking

 45 Mer hjelp

 46 Produsentgaranti

 48 Programvarelisens

 50 Bestemmelser

 51 Opphavsrett

 51 Kundestøtte

Dette symbolet brukes ved meldinger 
om sikkerhet og helse i denne 
bruksanvisningen og bruksanvisninger 
for Xbox 360-tilbehør.

 AdvArsel!
 Før du tar produktet i bruk, må du lese 

denne bruksanvisningen samt 
bruksanvisningen for Xbox 360-
konsollen og annet tilbehør eller andre 
spill for viktig informasjon om helse og 
sikkerhet. Behold alle bruksanvisninger 
for	fremtidig	bruk.	Du	finner	nye	
bruksanvisninger på www.xbox.com/
support	(se	også	Mer	Hjelp).

	 Garantien	for	dette	produktet	finnes	i	
denne bruksanvisningen, som også 
finnes	på	www.xbox.com/support.

 AdvArsel!

 Før barn får bruke Kinect-sensoren:
•	 Tenk	gjennom	hvordan	hvert	enkelt	

barn kan bruke sensoren (spille spill, 
chatte med eller sende 
videomeldinger til andre spillere som 
er tilkoblet), og om en voksen bør 
følge med. 

•	 Hvis	barna	skal	få	lov	til	å	bruke	
sensoren uten tilsyn, må du forklare 
dem alle viktige opplysninger om 
sikkerhet og helse. 

 sørg for at barn som bruker Kinect-
sensoren, spiller sikkert.

 Kontroller at barn som bruker Kinect-
sensoren, kan spille uten fare, og at  
de holder seg innenfor grensene. 
Forsikre deg også om at de forstår 
hvordan de skal bruke systemet på 
riktig måte.
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Takk for at du valgte Kinect™ for Xbox 360®. Kinect gir deg en helt ny måte å spille på: Ingen 
tradisjonelle håndkontrollere, bevegelseskontrollere eller balansebrett - nå er det du som er 
kontrolleren. 
Kinect-sensoren er beregnet på bruk sammen med Xbox 360 underholdningssystem. Du 
finner	mer	informasjon	om	hvordan	du	bruker	Kinect-sensoren	sammen	med	spill	i	
dokumentasjonen som fulgte med spillet.

XboX 360 Kinect-sensor

Xbox 360 Kinect-sensor
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1,8m

tiLstreKKeLiG PLAss tiL Å sPiLLe PÅ

 AdvArsel!
 Forsikre deg om at du har 

tilstrekkelig plass til å bevege deg 
fritt under spillet

 Når Kinect-sensoren brukes under 
spillet, kreves gjerne varierende grad 
av bevegelighet. Kontroller at du ikke 
kan komme til å slå til, løpe inn i eller 
falle over andre spillere, tilskuere, dyr, 
møbler eller andre gjenstander under 
spillet.	Hvis	du	kommer	til	å	stå	og/
eller bevege deg under spillet, må du 
også ha godt fotfeste.

 Før spillet starter:
•	 Se	i	alle	retninger	(høyre,	venstre,	

fremover, bakover, ned og opp) etter 
gjenstander du kan komme til å 
treffe eller falle over. 

•	 Kontroller	at	spilleområdet	er	langt	
nok borte fra vinduer, vegger, 
trapper og så videre. 

•	 Påse	at	det	ikke	er	noe	du	kan	
snuble i i nærheten, for eksempel 
leker, møbler eller løse tepper. Vær 
også oppmerksom på eventuelle 
barn	og	dyr	i	området.	Hvis	det	er	
nødvendig,	må	du	flytte	gjenstander	
eller personer ut av spilleområdet.

•	 Ikke	glem	å	sjekke	forholdene	over	
hodet ditt. Vær oppmerksom på 
lamper, vifter og andre gjenstander 
over hodet ditt når du vurderer 
spilleområdet.

Under	spillet:
•	 Stå	langt	nok	fra	fjernsynet	for	å	

unngå å komme borti det.
•	 Hold	tilstrekkelig	avstand	til	andre	
spillere,	tilskuere	og	dyr.	Avstanden	kan	
variere fra spill til spill, så tenk på 
hvordan du spiller når du bestemmer 
deg for hvor langt borte du trenger å 
være.

•	 Vær	oppmerksom	på	gjenstander	
eller personer du kan treffe eller 
snuble i. Personer og gjenstander 
kan komme inn i spilleområdet 
under spillet, så vær alltid 
oppmerksom på omgivelsene.

 Sørg for at du alltid har godt fotfeste 
når du spiller:
•	 Spill	på	et	flatt	gulv	som	har	nok	

traksjon for spillaktiviteter.
•	 Pass	på	at	du	har	passende	skotøy	for	

spillet (ingen høye hæler, sandaler og 
så videre) eller går barbent, hvis dette 
passer best for spillet. 

Kinect-sensoren må kunne se deg, og du må ha tilstrekkelig plass til å kunne bevege deg. 
Sensoren kan se deg når du spiller omtrent 2 meter fra sensoren. Når to personer spiller 
sammen, bør dere stå omtrent 2,5 meter fra sensoren.
Hvor	stort	område	som	trengs	for	å	spille	på,	kan	variere	avhengig	av	plasseringen	av	sensoren	og	
andre faktorer. Se instruksjonene for spillet hvis du vil ha mer informasjon om det krever kun deler 
av sensorens spilleområde.
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VeLGe PLAsserinG For sensoren

Du får best spilleområde og sensorytelse ved 
å plassere sensoren mellom 0,6 og 2 meter 
høyt – jo nærmere grensen for laveste eller 
høyeste plassering, jo bedre. Dessuten:
•	 Plasser	sensoren	på	en	stabil	overflate.	
•	 Sørg	for	at	sensoren	står	plassert	mot	

midten av TV-en, og så nær bord- eller 
hyllekanten som mulig.

•	 Forsikre	deg	om	at	sensoren	står	på	et	
sted der den ikke kan falle ned eller treffes 
av noe under spillet.

•	 Ikke	plasser	sensoren	på	konsollen.	
•	 Ikke	plasser	sensoren	på	eller	foran	en	
høyttaler	eller	en	overflate	som	vibrerer	
eller lager støy. 

•	 Ikke	la	sensoren	stå	i	direkte	sollys.	
•	 Ikke	bruk	sensoren	i	nærheten	av	

varmekilder. Bruk sensoren innenfor det 
angitte driftstemperaturområdet på  
5–35	°C.	Hvis	sensoren	blir	utsatt	for	
temperaturer utenfor det anbefalte 
området, må du slå den av og vente til 
temperaturen har stabilisert seg innenfor 
det angitte området før du tar i bruk 
sensoren igjen.

viktig!
Juster kun plasseringen av sensoren ved å 
flytte	sokkelen.	Ikke	juster	sensorens	
visningsvinkel for hånd ved å snu sensoren i 
sokkelen. Når installasjonen er fullført, må du 
la sensormotorene justere visningsvinkelen, 
for ellers kan sensoren bli skadet. 

 AdvArsel
 Alle	kabler	og	ledninger	må	ordnes	slik	

at mennesker eller dyr ikke snubler i 
dem eller kan dra i dem når de beveger 
seg	i	nærheten.	Hvis	barn	eller	dyr	er	i	
nærheten når sensoren og konsollen 
ikke er i bruk, bør du koble fra alle 
kabler og ledninger fra sensoren og 
konsollen. Ikke la barn leke med kabler 
eller ledninger.

 AdvArsel
 Unngå gjenskinn
 Du kan redusere belastningen på 

øynene fra gjenskinn ved å gjøre 
følgende:
•	 Stå	i	en	behagelig	avstand	fra	

fjernsynet eller skjermen og Kinect-
sensoren. 

•	 Plasser	fjernsynet	eller	skjermen	og	
Kinect-sensoren et stykke unna 
lyskilder som lager gjenskinn, eller 
bruk persienner for å styre lysstyrken.

•	 Velg	behagelig,	naturlig	lys	som	
reduserer gjenskinn og belastningen 
på øynene, og som øker kontrasten og 
skarpheten.

•	 Juster	lysstyrken	og	kontrasten	for	
fjernsynet eller skjermen.

0,6-1,8m

Selges separat*

* Adapter for 
sensormontering kreves for 
montering på TV-apparat 
(selges separat)
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KonFiGUrere sensoren

Xbox 360 S

Før du kan bruke Kinect-sensoren, må du koble den til Xbox 360-konsollen. Ved bruk av 
Xbox 360 S-konsoller leveres strøm via konsollen. Ved bruk av originale Xbox 360-konsoller 
må sensoren også kobles til en vanlig stikkontakt.

Koble sensoren til din Xbox 360 s-konsoll
Du	kan	koble	sensoren	til	Xbox	360	S-konsollen	ved	å	koble	den	til	konsollens	AUX-port.
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Koble sensoren til din originale Xbox 360-konsoll
Sensoren	må	kobles	til	USB-porten	på	baksiden	av	en	original	Xbox	360-konsoll	for	at	den	
skal fungere.

Slik kobler du deg til en original Xbox 
360-konsoll:
1	 Koble	fra	eventuelt	tilbehør	fra	USB-

porten på baksiden av konsollen.
2	 Koble	sensoren	til	USB-/strømkabelen.
3	 Koble	USB-/strømkabelen	til	USB-porten	

på baksiden av konsollen.
4	 Koble	AC-adapterenden	på	USB-/

strømkabelen til en stikkontakt.

Bruk	bare	USB-/strømkabelen	som	fulgte	
med konsollen, eller som du har mottatt fra 
et autorisert reparasjonssenter.
Hvis	du	har	en	original	Xbox	360-konsoll	
uten harddisk, bør du også koble til en 
lagringsenhet med minst 256 MB ledig plass. 
Du kan bruke en Xbox 360-harddisk, en 
Xbox	360-minneenhet	eller	en	USB-flash-
enhet.

Original Xbox 360
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Hvis	du	bruker	en	Xbox	360	trådløs	
nettverksadapter som allerede er tilkoblet 
USB-porten	på	baksiden,	må	du	koble	fra	
denne	USB-kabelen	og	koble	den	til	en	USB-
port på forsiden ved hjelp av den vedlagte 
WiFi-forlengelseskabelen.

Slik kobler du en trådløs nettverksadapter til 
en USB-port på forsiden, om nødvendig:
1 Koble kabelen til den trådløse 
nettverksadapteren	fra	USB-porten	på	
baksiden av konsollen, slik at selve 
adapteren forblir tilkoblet konsollen.

2	 Koble	WiFi-forlengelseskabelen	til	USB-
kabelen til den trådløse 
nettverksadapteren.

3 Koble den andre enden av 
forlengelseskabelen	til	en	USB-port	foran	
på konsollen.

sikkerhet ved bruk av strøm
 Som med mange andre elektriske 

apparater kan det å ikke ta følgende 
forholdsregler føre til alvorlig skade 
eller død ved elektrisk støt eller brann, 
eller skade på sensoren.

	 Hvis	du	bruker	strømledningen,	må	du	
passe på at det er riktig strømkilde:
•	 Sensorens	inngangseffekt	er	12	V	DC	
@	1,1	A.	Bruk	bare	AC-adapteren	på	
USB-/strømkabelen	som	ble	levert	
med sensoren, eller som du har 
mottatt fra en autorisert reparatør.  

•	 Kontroller	at	det	elektriske	uttaket	gir	
den typen strøm som er angitt på 
USB-/strømkabelen	(i	volt	[V]	og	
frekvens	[Hz]).	Hvis	du	ikke	er	sikker	
på	hva	slags	strøm	som	finnes	i	
boligen din, kan du spørre en 
elektriker.  

•	 Ikke	bruk	ukonvensjonelle	strømkilder	
som for eksempel generatorer eller 
omformere, selv om det ser ut som 
spenningen og frekvensen er riktig. 
Bruk bare strøm som kommer fra et 
vanlig vegguttak.

•	 Ikke	overbelast	strømuttak,	
skjøteledninger, grenuttak eller andre 

elektriske innretninger. Kontroller at de 
tåler den totale strømbelastningen (i 
ampere	[A])	som	forbrukes	av	sensoren	
(angitt	på	USB-/strømkabelen)	og	andre	
apparater som er tilkoblet samme krets.

Unngå	skader	på	USB-/strømkabelen:
•	 Strømkabelen	må	ikke	klemmes	eller	få	

knekk, spesielt ikke ved strømuttaket og 
ved sensoren.

•	 Beskytt	kabelen	slik	at	den	ikke	kan	trås	
på.

•	 Ikke	sett	knute	på,	rykk	i,	knekk	eller	
behandle kabelen på andre måter som 
kan føre til skade.

•	 Ikke	utsett	kabelen	for	varmekilder.
•	 Hold	barn	og	dyr	borte	fra	kabelen.	Ikke	

la dem bite eller tygge på kabelen.
•	 Når	du	skal	koble	fra	kabelen,	må	du	dra	

i støpselet, ikke i kabelen.
Hvis	USB-/strømkabelen	blir	skadet,	må	du	
øyeblikkelig slutte å bruke den. Ta kontakt 
med Xbox kundestøtte for å få en ny kabel.
Dra	ut	kontakten	på	USB-/strømkabelen	
under tordenvær eller hvis den ikke skal 
brukes på lang tid.
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installere programvaren for Kinect på konsollen
Konsollen trenger en systemoppdatering før 
du kan bruke den med Kinect-sensoren.

Slik oppdaterer du konsollen:
1 Slå på konsollen, og sett inn den vedlagte 

platen. Oppdateringen installeres 
automatisk.	Hvis	den	ikke	starter	
automatisk, velger du plateskuffen fra 
dashbordet (som om du spilte et spill fra  
en plate).

2 Når installasjonen bekreftes med en 
melding,	tar	du	ut	platen	og	konfigurerer	
sensoren.

 AdvArsel

 ikke overanstreng deg
 Når Kinect-sensoren brukes under 

spillet, kreves gjerne varierende grad 
av fysisk aktivitet. 

 Rådfør deg med en lege før du 
begynner å bruke sensoren hvis du har 
en fysisk eller psykisk lidelse eller et 
problem som påvirker din evne til å 
drive fysisk aktivitet på en trygg måte, 
eller hvis følgende forhold er aktuelle: 
•	 du	er	eller	kan	være	gravid	
•	 du	har	hjerte-,	luftveis-,	rygg-	eller	

leddplager eller andre ortopediske 
lidelser

•	 du	har	høyt	blodtrykk	
•	 du	har	problemer	med	fysisk	trening
•	 du	har	fått	beskjed	om	å	begrense	

fysisk aktivitet 
 Rådfør deg med en lege før du 

begynner med treningsøvelser som 
innbefatter bruk av sensoren. 

 Ikke spill hvis du er påvirket av 
narkotiske stoffer eller alkohol, og vær 
sikker på at balansen og dine fysiske 
evner er tilstrekkelige for alle 
bevegelser som kreves under spillet. 

ta pauser regelmessig.
•	 Stopp	og	hvil	hvis	musklene,	leddene	

eller øynene blir trøtte eller ømme.
•	 Hvis	du	merker	at	du	blir	veldig	sliten,	

kvalm, kortpustet, tett i brystet, svimmel, 
uvel	eller	får	smerter,	må	du	AVSLUTTE	
UMIDDELBART	og	kontakte	lege.

Voksne – pass på barn som spiller
Kontroller at barn som bruker sensoren, 
holder seg innenfor grensene. 

ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er 
lisensiert, eller ikke-godkjent utstyr 
eller andre gjenstander sammen med 
Kinect-sensoren.
Bruk av slikt tilleggsutstyr eller slike 
gjenstander kan føre til skade på deg selv 
eller andre og/eller skade på sensoren eller 
andre gjenstander. 
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renGjøre sensoren
Gjør følgende når du skal rengjøre sensoren:
•	 Rengjør	bare	utsiden	av	sensoren.
•	 Bruk	en	tørr	klut.	Ikke	bruk	skureputer,	

skurepulver, vaskepulver, løsemidler (f.eks. 
alkohol, bensin, tynner eller white-spirit) 
eller	andre	flytende	eller	sprayboksdrevne	
rensemidler.

•	 Ikke	bruk	trykkluft.

•	 Ikke	forsøk	å	rengjøre	kontaktene.
•	 Bruk	en	tørr	klut	til	å	rengjøre	overflaten	

som sensoren står på.
•	 Sensoren	må	ikke	utsettes	for	væske	eller	

fuktighet. Ikke utsett sensoren for regn 
eller andre typer fuktighet da det 
innebærer risiko for brann eller  
elektrisk støt.
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FeiLsøKinG
Hvis	det	oppstår	problemer,	kan	du	prøve	
løsningene nedenfor.

sensoren virker ikke
•	 Kontroller	at	kablene	er	tilkoblet.	Når	

sensoren brukes sammen med en original 
Xbox 360-konsoll, må du kontrollere at 
sensoren	er	tilkoblet	USB-porten	bak	på	
konsollen,	og	at	USB-/strømkabelen	er	
tilkoblet. Lyset foran på sensoren lyser når 
sensoren er på. 

•	 Påse	at	sensoren	er	plassert	på	et	godt	
ventilert sted. 

•	 Hvis	sensorprogramvaren	ikke	er	
konfigurert,	setter	du	inn	platen	med	
sensorprogramvaren for å starte en 
systemoppdatering.

sensoren ser ikke spilleren
•	 Spill	innenfor	sensorens	spilleområde.
•	 Slå	på	mer	lys	for	å	gjøre	spilleområdet	

lysere.
•	 Hindre	at	lys,	deriblant	sollys,	skinner	

direkte på sensoren.
•	 Prøv	å	ta	på	deg	andre	klær	som	står	mer	

i kontrast til bakgrunnen på spilleområdet.
•	 Rengjør	sensorlinsen	med	en	tørr	klut.
•	 Kontroller	at	ingenting	blokkerer	

sensorens visningsvinkel.

sensoren mister spilleren ut av syne
Prøv å gå ut av og inn igjen i spilleområdet 
hvis sensoren ikke lenger sporer deg.

sensoren hører ikke spilleren
•	 Ikke	plasser	sensoren	i	nærheten	av	kilder	

som vibrerer, fjernsynshøyttalere eller 
andre lydkilder.

•	 Kontroller	at	ingenting	blokkerer	
sensorens mikrofon.

sensormotorene justerer ikke 
sensorens visningsvinkel
•	 Kontroller	at	kablene	er	tilkoblet	og	at	

sensorlyset er på. Når sensoren brukes 
sammen med en original Xbox 360-
konsoll,	må	sensoren	være	tilkoblet	USB-
porten bak på konsollen, ikke foran på 
konsollen,	og	USB-/strømkabelen	må	
være tilkoblet et strømuttak.

•	 Kontroller	at	sensorens	bevegelser	ikke	
hindres av noe. 

•	 Ikke	plasser	sensoren	skrått	på	sokkelen	
eller juster sensorens visningsvinkel for 
hånd. La sensormotorene justere 
visningsvinkelen automatisk, for ellers kan 
sensoren bli skadet.
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Du	finner	svar	på	vanlige	spørsmål,	
informasjon om feilsøking samt 
kontaktinformasjon for Xbox kundestøtte 
på www.xbox.com/support.
Ikke ta Xbox 360-konsollen eller tilbehøret 
med til forhandleren for reparasjon. 
Informasjon om feilsøking og vedlikehold 
finner	du	på	www.xbox.com/support.	

ADVArseL

 ikke forsøk deg på reparasjoner
 Du må ikke forsøke å ta fra hverandre, 
åpne,	reparere	eller	modifisere	
maskinvareenheten eller 
strømkabelen. Gjør du det, kan du 
risikere elektrisk støt eller annen fare. 
Alle	tegn	på	at	det	er	gjort	forsøk	på	
å	åpne	og/eller	modifisere	enheten,	
for eksempel rivemerker eller hull i 
merkelapper, vil føre til annullering av 
garantien.

mer HjeLP



46

no
rs

k

Denne	Produsentgarantien	(”Garantien”)	er	
gitt deg av Microsoft Ireland Operations 
Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial 
Estate;	Dubli	18,	Ireland	(”Microsoft”).
VeD brUK AV Din Kinect sensor 
GoDtAr DU Denne GArAntien. VÆr 
VennLiG Å Les nøYe Gjennom Denne 
GArAntien Før oPPstArt. HVis DU 
iKKe AKsePterer Denne GArAntien, 
brUK iKKe Din Kinect sensor. 
retUrner Den UbrUKt tiL Din 
ForHAnDLer eLLer microsoFt For 
reFUsjon. Kontakt Microsoft på  
http://www.xbox.com/.
Denne Garantien er forskjellig fra enhver 
lovfestet produktgaranti gitt av forhandlere 
og/eller produsenter i henhold til nasjonal 
lovgivning som gjelder deg. Den er ment å gi 
deg	spesifikke,	og	alt	etter	omstendighetene,	
ytterligere rettigheter innenfor grensene av 
hva som er tillatt i henhold til slik lov, og skal 
ikke begrense dine rettigheter som følge av 
gjeldende lovbestemte 
produktgarantibestemmelser, eller rettigheter 
i henhold til forbrukerkjøpslovens 
alminnelige bestemmelser. Garantien kan 
ikke overføres til en tredjepart.

1. Definisjoner
Når brukt i denne Garantien vil følgende 
begreper anses å bety:
(a)	 ”Kinect	Sensor”	betyr	en	ny	Kinect	

Sensor kjøpt fra en autorisert forhandler.
(b)	 ”Normale	bruksvilkår”	betyr	alminnelig	

konsumentbruk ved normale 
hjemmevilkår i henhold til 
bruksanvisning for Kinect Sensor.

(c)	 ”Garantiperiode”	betyr	1	år	fra	den	dato	
du kjøpte din Kinect Sensor, som 
behandles under punkt 2 nedenfor.

(d)	 ”du/deg”	betyr	den	opprinnelige	
sluttbruker.

2. Varighet
Uten	tap	av	rettigheter	fra	en	lovfestet	
garanti som du er berettiget til i henhold til 
lokal lov som gjelder for deg, og med 
mindre slik lov gir garanti for en lenger 
periode, tilbyr Microsoft denne garantien for 
en	periode	på	ett	(1)	år	fra	kjøpsdatoen	av	
slik Kinect Sensor fra en autorisert forhandler.

3. territorium
Denne garantien gjelder kun i følgende land 
(inkludert landenes eventuelle oversjøiske 
territorier): Storbritannia, Irland, Sveits, Italia, 
Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Spania, 
Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
Nederland,	Luxembour	g,	Hellas,	Tsjekkia,	
Slovakia,	Polen,	Ungarn,	Kypros,	Sør-Afrika	
og Russland.
Du	erkjenner	at	spesifikke	eksportlover	og	
–forskrifter kan komme til anvendelse for 
deg avhengig av ditt hjemland og du 
aksepterer å følge alle slike lover og 
forskrifter hvis du eksporterer din Kinect 
Sensor.

4. Garanti
(a) I løpet av Garantiperioden garanterer 

Microsoft, kun overfor deg, at din 
Kinect Sensor ikke vil ha funksjonsfeil 
under Normale bruksvilkår. 

(b) Med unntak av enhver lovfestet garanti 
som Microsoft kan gi deg i henhold til 
enhver lokal lov som gjelder for deg, er 
denne Garantien den eneste garantien 
Microsoft har gitt deg med hensyn til 
din Kinect Sensor og enhver 
bruksanvisning som følger med den. 
Ingen andre kan gi en garanti på vegne 
av Microsoft.

(c)	 HVIS	LOKAL	LOV	SOM	KOMMER	TIL	
ANVENDELSE	GIR	DEG	EN	STILLTIENDE	
GARANTI,	INKLUDERT	EN	STILLTIENDE	
GARANTI	FOR	OMSETTELIGHET	ELLER	
EGHETHET	FOR	ET	BESTMT	FOR	MÅL,	
VIL	VARIGHETEN	AV	EN	SLIK	GARANTI	
BLI	BEGRENSET	TIL	GARANTIPERIODEN,	
MED	MINDRE	ANNET	FØLGER	AV	SLIK	
LOKAL	LOV.	

5. Prosess for å oppnå Garanti service
(a) Før garantiprosessen igangsettes, vær 

vennlig å benytte Microsofts 
feilsøkingstips som er tilgjengelige på 
http://www.xbox.com/.

(b) I tilfelle du ikke klarer å løse dine 
problemer ved hjelp av feilsøkingtips, 
følg prosessen online på  
http://www.xbox.com/.	Hvis	du	ikke	 
har tilgang til Internett, så kan du  
ringe	800	141	74.

ProDUsentGArAnti
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6. microsofts ansvar
(a) Microsoft vil kontrollere din Kinect 

Sensor etter at du har levert den til 
Microsoft.

(b)	 Hvis	Microsoft	finner	at	feilen	ved	din	
Kinect Sensor har inntruffet i løpet av 
Garantiperioden og under Normale 
bruksvilkår, vil Microsoft (etter eget 
valg) reparere eller erstatte den, eller 
refundere kjøpesummen, med mindre 
preseptoriske regler i lokal lov som 
gjelder for deg bestemmer noe annet. 
Ved reparasjon kan det brukes nye eller 
reparerte	deler.	Utskiftning	kan	skje	
med nye eller reparerte deler. 

(c) Etter reparasjon eller utskiftning, vil din 
Kinect Sensor fortsatt omfattes av 
denne Garantien for den lengste tid av 
enten resten av din Garantiperiode eller 
en	periode	på	nittifem	(95)	dager	etter	
forsendelse av din Kinect Sensor fra 
Microsoft.

(d)	 MED	MINDRE	ANNET	FØLGER	AV	
LOKAL	LOVGIVNING	SOM	GJELDER	FOR	
DEG,	ER	MICROSOFTS	ANSVAR	FOR	Å	
REPARERE	ELLER	ERSTATTE	DIN	KINECT	
SENSOR	ELLER	TIL	Å	REFUNDERE	
KJØPESUMMEN,	DIN	ENESTE	AVHJELP.

(e) Om det inntreffer en feil ved din Kinect 
Sensor etter utløp av Garantiperioden, 
gjelder ingen garanti. Etter utløp av 
Garantiperioden kan Microsoft kreve et 
gebyr for den innsats som ytes for å 
identifisere	problemene	og	for	å	yte	
service på din Kinect Sensor, uavhengig 
av om innsatsen er vellykket eller ikke.

7. Vilkår og Garantibegrensninger
Microsoft er ikke ansvarlig og Garantien 
gjelder ikke, selv mot gebyr, dersom din 
Kinect Sensor er:
(a) skadet/ ødelagt ved bruk av ethvert 

annet produkt enn en Xbox 360 konsoll 
(inkludert for eksempel private 
datamaskiner, andre videospillkonsoller, 
etc.);

(b) brukt til kommersielle formål (inkludert, 
for eksempel, leie, pay-per-play, etc.);

(c) åpnet, endret, eller tuklet med 
(inkludert, for eksempel, ethvert forsøk 
på å overvinne enhver teknisk 
begrensning, sikkerhets- eller 
antipiratkopieringsmekanisme, etc.), 
eller dets serienummer er endret eller 
fjernet;

(d) skadet/ ødelagt av en ytre årsak 
(inkludert, for eksempel, ved å ha blitt 
mistet i bakken, brukt i mangelfull 
ventilasjon, etc., eller unnlatelser av å 
følge instruksjoner i den trykte 
bruksanvisningen som følger med 
Kinect Sensor ); eller

(e) reparert av noen andre enn Microsoft.

8. UnntAK For Visse sKADer/ 
øDeLeGGeLser

MED	MINDRE	ANNET	FØLGER	AV	LOKAL	
LOVGIVNING GJELDENDE FOR DEG, ER IKKE 
MICROSOFT	ANSVARLIG	FOR	NOEN	
INDRIEKTE,	TILFELDIGE,	SPESIELLE	SKADER,	
ELLER	FØLGESKADER,	TAP	AV	DATA,	
PERSONVERN,	KONFIDENSIALITET,	ELLER	
FORTJENESTE;	ELLER	MANGLENDE	
MULIGHET	TIL	BRUK	AV	DIN	KINECT	
SENSOR.	DISSE	UNNTAKENE	GJELDER	SELV	
OM	MICROSOFT	HAR	BLITT	GJORT	
OPPMERKSOM	PÅ	MULIGHETEN	FOR	SLIKE	
SKADER,	OG	SELV	OM	ENHVER	AVHJELP	
MISLYKKES	I	SITT	GRUNNLEGGENDE	
FORMÅL.

9. øvrig
Hvis	du	forsøker	å	overvinne	eller	omgå	en	
Kinect Sensor teknisk begrensning, 
sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem, 
vil din Kinect Sensor slutte å virke 
permanent. Din Garanti vil også bli ugyldig 
og din Kinect Sensor vil være uegnet for 
autorisert reparasjon, selv mot gebyr. 

10. Lovvalg
Denne Garantien er gjenstand for og vil bli 
fortolket i samsvar med lovgivningen i ditt 
hjemland,	uten	hensyn	til	konflikt	med	
lovvalgsregler. 
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VeD brUK AV Din Kinect sensor 
GoDtAr DU Denne 
ProGrAmVAreLisensen. VÆr VennLiG 
Å Les nøYe Gjennom Denne 
ProGrAmVAreLisensen Før oPPstArt. 
HVis DU iKKe AKsePterer Denne 
ProGrAmVAreLisensen, bUK iKKe Din 
Kinect sensor. retUrner Den UbrUKt 
tiL Din ForHAnDLer eLLer microsoFt 
For reFUsjon. Kontakt Microsoft på 
http://www.xbox.com/.

1. Definisjoner
Når brukt i denne lisensen vil følgende 
begreper anses å bety:
(a)	 ”Xbox	360”	betyr	en	Xbox	360	konsoll.
(b)	 ”Xbox	360	S”	betyr	en	Xbox	360	S	

konsoll.
(c)	 ”Autorisert	tilbehør”	betyr	en	Microsoft	

Xbox 360 eller Xbox 360 S 
hardwaretilbehør, og en Microsoft 
lisensiert, fra en tredjepart, Xbox 360 
eller Xbox 360 S hardwaretilbehør som 
er	emballert	med	den	offisielle	logoen	
”lisensiert	for	Xbox”.	Kinect	Sensor	er	
Autorisert	Tilbehør	kun	med	formål	for	
denne Programvarelisensen.

(d)	 ”Autoriserte	spill”	betyr	Xbox	360	eller	
Xbox 360 S spill på spilldisk utgitt eller 
lisensiert av Microsoft, og spillinnhold 
nedlastet fra Microsofts Xbox LIVE 
tjeneste eller nettstedet xbox.com (for 
eksempel avatars, nedlastbare spill, 
tilleggsutstyr til  
spill, etc.)

(e)	 ”Programvare”	betyr	programvare	før-
installert i Kinect Sensor, inkludert 
oppdateringer som Microsoft fra tid til 
annen vil kunne gjøre tilgjengelig

(f)	 ”Uautorisert	tilbehør”	betyr	alt	
hardwaretilbehør	som	ikke	er	Autorisert	
tilbehør,	bortsett	fra	at	USB	
minnepinner, digitale kameraer til bruk 
for	fotografier	eller	filmer,	og	
musikkspiller for å spille musikk eller 
vise	fotografier	eller	videoer	ikke	er	
Uautorisert	tilbehør.

(g)	 ”Uautoriserte	spill”	betyr	alle	spilldisker,	
spillnedlastninger, og spillinnhold eller 
-medium	som	ikke	er	Autoriserte	spill.

(h)	 ”Uautorisert	programvare”	betyr	
programvare som ikke er utgitt av 
Microsoft gjennom Xbox 360 eller Xbox 
360 S spilldisker utgitt eller lisensiert av 
Microsoft, Microsofts Xbox LIVE 
tjeneste, eller Microsofts nettsted  
Xbox.com.

(i)	 ”Du/deg”	betyr	brukeren	av	en	Kinect	
Sensor

2. Lisens
Denne	lisensen	gir	deg	spesifikke	
kontraktsmessige rettigheter med mindre 
annet følger av lokal lovgivning som gjelder 
for deg. 
(a) Programvaren er lisensiert, ikke solgt til 

deg, kun for bruk innenfor angitt 
territorium. Du er gitt lisens kun til bruk 
av programvaren som før-installert i din 
Kinect Sensor, og oppdatert av 
Microsoft fra tid til annen. Du kan ikke 
kopiere eller utføre reverse engineering 
på programvaren.

(b) Som vilkår for denne  
Programvarelisensen samtykker du i 
følgende:
(i)  Du vil kun bruke din Kinect 

sensor med Xbox 360 eller 
Xbox 360 s og ikke med annet 
tilbehør (inkludert for eksempel 
private datamaskiner, andre 
videospillkonsoller, etc.). Du 
vil kun bruke Autoriserte spill 
sammen med din Kinect sensor. 
Du vil ikke bruke Uautorisert 
tilbehør eller Uautoriserte 
leker. Det er mulig at slike ikke 
vil virke eller vil slutte å virke 
for godt etter oppdatering av 
programvare.

(ii)  Du vil ikke bruke eller installere 
Uautorisert programvare. Hvis 
du gjør det, er det mulig din 
Kinect sensor vil slutte å virke 
permanent fra det tidspunktet 
eller etter senere oppdatering av 
programvare.

(iii)  Du vil ikke forsøke å overvinne 
eller omgå en Kinect Sensor 
teknisk begrensning, sikkerhets- 
eller antipiratkopieringssystem. 
Hvis	du	forsøker	dette,	vil	din	
Kinect Sensor slutte å virke 

ProGrAmVAreLisens
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permanent fra det tidspunktet eller 
etter senere program oppdatering. 

(iv)  Microsoft vil kunne sette i 
gang tekniske tiltak, inkludert 
oppdatering av programvare, 
for å begrense bruk av Kinect 
Sensor til Xbox 360, for å 
forhindre	bruk	av	Uautorisert	
tilbehør	og	Uautoriserte	spill,	
og for å beskytte de tekniske 
begrensninger, sikkerhets- eller 
antipiratkopieringssystem i Kinect 
Sensor.

(v)  microsoft vil kunne 
oppdatere programvaren fra 
tid til annen uten å gi deg 
nærmere varsel, for eksempel 
for å oppdatere tekniske 
begrensninger, sikkerhets- eller 
antipiratkopieringssystem.

Enhver uautorisert bruk i henhold til disse 
bestemmelser vil kunne resultere i uegnethet 
til å kunne nyte godt av Produsentgarantien 
til din Kinect Sensor. 

3. territorium
Lisensen gjelder kun i følgende land 
(inkludert landenes eventuelle oversjøiske 
territorier): Storbritannia, Irland, Sveits, Italia, 
Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Spania, 
Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
Nederland,	Luxembour	g,	Hellas,	Tsjekkia,	
Slovakia,	Polen,	Ungarn,	Kypros,	Sør-Afrika	
og Russland.

4. Garanti
Programvaren dekkes av Produsentgarantien 
til din Kinect Sensor, og Microsoft gir ingen 
ytterligere garanti for programvaren, 
bortsett fra enhver lovfestet garanti som 
Microsoft må gi deg i henhold til gjeldende 
lokal lovgivning. Ingen andre kan gi en 
garanti på vegne av Microsoft. 

5. UnntAK For Visse sKADer/ 
øDeLeGGeLser

MED	MINDRE	ANNET	FØLGER	AV	LOKAL	
LOVGIVNING GJELDENDE FOR DEG, ER IKKE 
MICROSOFT	ANSVARLIG	FOR	NOEN	
INDRIEKTE,	TILFELDIGE,	SPESIELLE	SKADER,	
ELLER	FØLGESKADER,	TAP	AV	DATA,	
PERSONVERN,	KONFIDENSIALITET,	ELLER	
FORTJENESTE;	ELLER	MANGLENDE	
MULIGHET	TIL	BRUK	AV	PROGRAMVAREN.	
DISSE	UNNTAKENE	GJELDER	SELV	OM	
MICROSOFT	HAR	BLITT	GJORT	
OPPMERKSOM	PÅ	MULIGHETEN	FOR	SLIKE	
SKADER,	OG	SELV	OM	ENHVER	AVHJELP	
MISLYKKES	I	SITT	GRUNNLEGGENDE	
FORMÅL.

6. Lovvalg
Denne Lisensen er gjenstand for og vil bli 
fortolket i samsvar med lovgivningen i ditt 
hjemland,	uten	hensyn	til	konflikt	med	
lovvalgsregler.
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bestemmeLser
Avhending av elektrisk og  
elektronisk utstyr

Hvis	produktet	eller	innpakningen	har	
dette symbolet, betyr det at 
produktet ikke skal kastes sammen 
med vanlig husholdningsavfall. Du 

har ansvar for at det i stedet leveres på 
angitt innsamlingssted for gjenbruk av 
elektrisk og elektronisk utstyr. På denne 
måten bidrar du til å bevare naturressursene 
og til å unngå at farlige stoffer i elektrisk 
eller elektronisk utstyr skader helse og miljø. 
Du får nærmere opplysninger om hvor du 
kan levere elektrisk og elektronisk avfall ved 
å kontakte de lokale myndighetene eller 
stedet	der	du	kjøpte	produktet.	Ytterligere	
informasjon kan også fås ved å kontakte 
weee@microsoft.com.	
Dette produktet er beregnet for bruk med 
IT-utstyr	som	er	godkjent	av	IEC/EN	60950	
(CE-merket)	og/eller	oppført	hos	NRTL	(UL,	
CSA,	ETL	osv.).	

erklæring om samsvar med  
eU-direktiver

Microsoft Corporation erklærer herved at 
dette produktet er i samsvar med 
grunnleggende krav og øvrige relevante 
krav	i	direktivene	2006/95/EF	og	
2004/108/EF.

Den tekniske dokumentasjonen som 
kreves i forbindelse med prosedyren for 
samsvarsvurdering, oppbevares på 
følgende adresse:

selskap Microsoft Ireland 
Operations Ltd.

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

Land Irland

Laserspesifikasjoner

Forsiktig! 
 Bruk av kontroller eller justeringer, eller 

utføring av andre prosedyrer enn dem 
som er nevnt her, kan føre til farlig 
eksponering for stråling.

Denne enheten er i overensstemmelse med 
den	internasjonale	standarden	IEC	60825-
1:2007:03	for	laserprodukter	i	klasse	1.	
Enheten	samsvarer	også	med	21	CFR	
1040.10	og	1040.11,	med	unntak	av	avvik	i	
forbindelse med laserbestemmelse nr. 50, 
datert	24.	juni	2007.
Følgende	etikett	for	Klasse	1-laser	er	plassert	
på foten til sensoren.

Forsiktig! 
	 Hvis	det	blir	gjort	endringer	i	systemet	

uten at produsenten har godkjent dem, 
kan dette annullere brukerens rett til å 
bruke utstyret.

¨ 

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 
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oPPHAVsrett
Informasjonen	i	dette	dokumentet,	inkludert	URL-adresser,	kan	endres	uten	varsel.	Med	
mindre annet er angitt er alle eksempler på selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, 
e-postadresser, logoer, personer, steder og hendelser som er nevnt her, oppdiktet, og 
tilknytning til virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, 
logoer, personer, steder eller hendelser er ikke tiltenkt og skal ikke impliseres. Det er brukerens 
ansvar å overholde alle gjeldende lover om opphavsrett. Ingen deler av dette dokumentet kan 
reproduseres, lagres eller presenteres i et hentesystem, eller overføres i noen form, på noen 
måte (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, opptak eller på annen måte), eller for noe 
formål, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Microsoft, uten at dette begrenser 
opphavsrettighetene.
Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller andre immaterielle 
rettigheter knyttet til forhold som er omtalt i dette dokumentet. Med mindre det fremgår 
uttrykkelig av den skriftlige lisensavtalen fra Microsoft gir utgivelsen av dokumentet deg ikke 
lisens til disse patentene, varemerkene, opphavsrettighetene eller andre immaterielle 
rettigheter.
©	2010	Microsoft	Corporation.	Med	enerett.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Xbox- og Xbox LIVE-logoene og Kinect er varemerker 
for Microsoft-gruppen.

KUnDestøtte

Du	finner	svar	på	vanlige	spørsmål,	informasjon	om	feilsøking	samt	kontaktinformasjon	for	
Xbox kundestøtte på www.xbox.com/support.
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Svenska

 53 Xbox 360 Kinect-sensor

 54 Tillräckligt med utrymme för 
att spela

 55 Välja en plats för sensorn

 56	 Ansluta	sensorn

 60 Rengöra sensorn

 61 Felsökning

 62 Om du behöver mer hjälp

 63 Tillverkargaranti

 65 Licensvillkor

 67 Bestämmelser

 68 Copyright

 68 Kundsupport

Den här symbolen markerar 
information om säkerhet och hälsa i 
den här handboken och i handböcker 
till Xbox 360-tillbehör.

 vArning
 Läs viktig information som rör din 

säkerhet och hälsa i den här handboken 
samt i instruktionerna för Xbox 360-
konsolen innan du använder produkten. 
Behåll alla handböcker för framtida 
referens. Om du behöver 
ersättningshandböcker går du till  
www.xbox.com/support (se även Om  
du behöver mer hjälp).

 Den begränsade garanti som täcker 
denna enhet ingår i den här 
handboken	som	också	finns	på	
webbplatsen www.xbox.com/support.

 vArning

 Innan du låter barn använda Kinect-
sensorn:
•	 Bestäm	hur	varje	barn	ska	få	använda	

sensorn (spela spel, chatta eller skicka 
videomeddelanden till andra spelare 
online) och om du bör övervaka dem 
under tiden. 

•	 Om	du	låter	barnen	använda	sensorn	
utan övervakning, måste du förklara 
all relevant säkerhets- och 
hälsoinformation och alla 
instruktioner för dem. 

 se till att barn som använder Kinect-
sensorn spelar riskfritt.

 Se till att barn som använder Kinect-
sensorn spelar riskfritt och inte över 
sin förmåga och att de förstår hur 
systemet ska användas.
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Tack för att du valde Xbox 360® Kinect™-sensorn. Kinect-sensorn ger dig ett nytt 
revolutionerande sätt att spela: du är handkontrollen. Rör på dig och se vad som händer. Styr 
din Xbox 360 med en enkel handrörelse. Den enda erfarenhet du behöver är livserfarenhet.
Kinect-sensorn är avsedd att användas med Xbox 360 video game and entertainment system. 
Mer information om hur Kinect-sensorn används tillsammans med ett visst spel hittar du i 
speldokumentationen.

XboX 360 Kinect-sensor

Xbox 360 Kinect-sensor



54

sv
en

sk
a

1.8m

tiLLrÄcKLiGt meD UtrYmme FÖr Att sPeLA

vArning

 se till att du har tillräckligt med 
utrymme för att röra dig fritt 
medan du spelar

 Spel med Kinect-sensor kan kräva olika 
stora rörelser. Se till att du inte slår till, 
springer in i eller snubblar över andra 
spelare, åskådare, husdjur, möbler eller 
andra föremål medan du spelar. Om 
du spelar stående och/eller rör dig 
under spelet behöver du också bra 
fotfäste.

 Innan du spelar:
•	 Se	dig	omkring	(åt	höger,	åt	vänster,	

framåt, bakåt, nedåt och uppåt) efter 
saker du kan slå till eller snubbla över.

•	 Se	till	att	spelutrymmet	är	tillräckligt	
långt från fönster, väggar, trappor osv. 

•	 Se	till	att	det	inte	finns	någonting	du	
kan snubbla på, till exempel leksaker, 
möbler eller lösa mattor. Se också 
upp för barn och husdjur runt 
omkring dig. Om det behövs ser du 
till att föremål och människor inte 
finns	inom	spelutrymmet.

•	 Glöm	inte	att	titta	uppåt.	Var	
uppmärksam	på	lampor,	fläktar	och	
andra föremål ovanför spelutrymmet.

Medan du spelar:
•	 Håll	dig	tillräckligt	långt	ifrån	TV:n	för	

att undvika kontakt.
•	 Håll	tillräckligt	avstånd	till	andra	

spelare, åskådare och husdjur. Tänk på 
hur du kommer att spela när du ska 
avgöra avståndet eftersom det 
varierar mellan olika spel.

•	 Var	uppmärksam	på	föremål	eller	
personer du kan slå till eller snubbla 
över. Var alltid uppmärksam på 
omgivningen eftersom personer och 
föremål kan komma in i spelområdet 
under spelets gång.

 Se till att du alltid har bra fotfäste när 
du spelar:
•	 Spela	på	ett	plant	golv	med	

tillräckligt fäste för spelaktiviteter.
•	 Se	till	att	du	har	skor	som	är	lämpliga	

för spel (inga höga klackar, sandaler 
eller liknande) eller var barfota. 

Du måste vara inom synhåll för Kinect-sensorn och du behöver utrymme för att röra dig. 
Sensorn kan registrera dig när du spelar ca 2 meter från den. Om ni är två personer bör ni 
spela ca 2,5 meter från sensorn.
Spelutrymmet varierar beroende på placering av sensorn och andra faktorer. I spelinstruktionerna 
finns	mer	information	om	huruvida	bara	en	del	av	sensorspelutrymmet	krävs.
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VÄLjA en PLAts FÖr sensorn

För bästa möjliga spelområde och 
sensorfunktion bör du placera sensorn på 
mellan 0,6 och 2 meters höjd, ju närmare 
den lägre eller högre gränsen desto bättre. 
Tänk också på följande:
•	 Placera	sensorn	på	en	stabil	yta.	
•	 Se	till	att	sensorn	är	riktad	mot	mitten	av	

TV:n och så nära kanten av bordet eller 
hyllan som möjligt.

•	 Se	till	att	placera	sensorn	på	en	plats	där	
den inte riskerar att ramla ned eller slås till 
under spelets gång.

•	 Placera	inte	sensorn	på	konsolen.	
•	 Placera	inte	sensorn	på	eller	framför	en	

högtalare eller en yta som vibrerar eller 
brusar. 

•	 Placera	inte	sensorn	i	direkt	solljus.	
•	 Använd	den	inte	i	närheten	av	
värmekällor.	Använd	sensorn	inom	dess	
specificerade	temperaturområde	på	5°C	–	
35°C. Om sensorn utsätts för temperaturer 
utanför	det	specificerade	området	stänger	
du av den och låter temperaturen 
stabilisera	sig	inom	det	specificerade	
området innan du använder den igen.

viktigt
Sensorns position får bara ändras genom att 
du	flyttar	foten.	Justera	inte	sensorvinkeln	
för hand genom att vrida den på foten. När 
inställningen är klar låter du 
sensormotorerna justera vinkeln eftersom du 
annars riskerar att skada sensorn. 

 vArning
 Ordna alla kablar och sladdar så att du 

minskar risken för att människor och 
husdjur snubblar över eller av misstag 
drar	i	dem	när	de	förflyttar	sig	genom	
området. När sensorn och konsolen inte 
används kan du i förebyggande syfte 
dra ut alla kablar och sladdar från 
sensorn och konsolen så att barn och 
husdjur inte får tag i dem. Låt inte barn 
leka med kablar eller sladdar.

 vArning
 Undvika reflexer
 Prova följande för att minimera 

överansträngning av ögonen på grund 
av	reflexer:
•	 Ställ	dig	på	ett	bekvämt	avstånd	från	

TV:n eller bildskärmen och Kinect-
sensorn. 

•	 Placera	TV:n	eller	bildskärmen	och	
Kinect-sensorn så att ljuskällor inte ger 
reflexer	eller	använd	persienner	för	att	
reglera ljusnivåerna.

•	 Välj	mjukt	naturligt	ljus	som	minimerar	
reflexer	och	överansträngning	av	
ögonen och som ökar kontrast och 
klarhet.

•	 Ställ	in	ljusstyrkan	och	kontrasten	på	
TV:n eller bildskärmen.

2 ft– 6 ft  
(0.6m–1.8m)

Säljs separat*

* En monteringsadapter 
behövs till sensorn om den 
ska monteras ovanför TV:n 
(säljs separat)
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AnsLUtA sensorn

Xbox 360 S

Innan du använder Kinect-sensor måste du ansluta den till Xbox 360-konsolen. För Xbox 
360 S-konsoler tillhandahålls strömmen via konsolen. För original Xbox 360-konsoler måste 
du även ansluta sensorn till ett vanligt vägguttag.

Anslut sensorn till Xbox 360 s-konsolen
Du	ansluter	sensorn	till	Xbox	360	S-konsolen	genom	att	koppla	den	till	konsolens	AUX-port.
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Anslut sensorn till din original Xbox 360-konsol
Sensorn	fungerar	endast	om	den	är	ansluten	till	USB-porten	på	baksidan	av	en	original	Xbox	
360-konsol.

Så här ansluter du till en original Xbox 
360-konsol:
1	 Koppla	loss	eventuella	tillbehör	från	USB-

porten på baksidan av konsolen.
2	 Anslut	sensorn	till	USB-/strömkabeln.
3	 Anslut	USB-/strömkabeln	till	USB-porten	

på baksidan av konsolen.
4	 Anslut	USB-/strömkabeln	till	ett	

vägguttag.

Använd	endast	den	USB-/strömkabel	som	
följer med produkten eller som du fått från 
en behörig reparatör.
Om du har en original Xbox 360-konsol utan 
hårddisk bör du även ansluta en 
lagringsenhet med minst 256 MB ledigt 
utrymme. Du kan använda en Xbox 360-
hårddisk, en Xbox 360-minnesenhet eller ett 
USB-minne.

Original Xbox 360
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Om du använder en trådlös Xbox 360-
nätverksadapter som redan är ansluten till 
USB-porten	på	baksidan	måste	du	koppla	
loss	dess	USB-kabel	och	ansluta	den	till	en	
USB-port	på	framsidan	med	den	
medföljande WiFi-förlängningskabeln.

Så här gör du om du behöver återansluta en 
trådlös nätverksadapter till en USB-port på 
framsidan:
1 Koppla loss kabeln till den trådlösa 
nätverksadaptern	från	USB-porten	på	
baksidan av konsolen och lämna själva 
adaptern ansluten till konsolen.

2	 Anslut	WiFi-förlängningskabeln	till	den	
trådlösa	nätverksadapterns	USB-kabel.

3	 Anslut	andra	änden	av	förlängningskabeln	
till	en	USB-port	på	framsidan	av	konsolen.

elsäkerhet
	 Som	för	de	flesta	elektriska	apparater,	

kan underlåtenhet att vidta följande 
försiktighetsåtgärder resultera i såväl 
allvarliga personskador eller dödsfall 
p.g.a. elektriska stötar eller brand, som 
skada på sensorn.

 Om du använder nätspänning måste 
du välja en lämplig strömkälla:
•	 Sensorns	strömförsörjning	är	12	V	DC	
vid	1,1	A.	Använd	endast	den	
strömadapter	på	USB-/strömsladden	
som följer med sensorn eller som du 
fått från en auktoriserad reparatör.  

•	 Kontrollera	att	vägguttaget	ger	den	
sorts	ström	som	anges	på	USB-/
strömsladden, dvs. samma spänning 
(V)	och	frekvens	(Hz).	Om	du	inte	är	
säker på vilken typ av ström du har 
hemma kontaktar du en elektriker.  

•	 Använd	endast	standardiserade	
strömkällor, inte t.ex. generatorer eller 
växelriktare, även om de verkar 
leverera rätt spänning och frekvens. 
Använd	endast	växelström	från	ett	
vanligt vägguttag.

•	 Överbelasta	inte	det	vägguttag,	den	
förlängningssladd, det grenuttag eller 
annat elektriskt uttag Xbox 360 är 

ansluten till. Kontrollera att de är 
godkända för den totala ström (i ampere 
[A])	som	sensorn	(anges	på	USB-/
strömsladden) och alla andra enheter på 
samma strömkrets drar.

Så	här	undviker	du	att	skada	USB-/
strömkabeln:
•	 Skydda	kabeln	så	att	den	inte	blir	klämd	

eller kraftigt böjd, i synnerhet vid 
anslutning till nätuttaget eller sensorn.

•	 Skydda	kabeln	så	att	ingen	kliver	på	den.
•	 Du	ska	inte	dra	hårt	i,	knyta,	böja	för	

mycket eller på annat sätt missköta 
kabeln.

•	 Du	ska	inte	utsätta	kabeln	för	
värmekällor.

•	 Håll	barn	och	husdjur	borta	från	kabeln.	
Låt dem inte bita eller tugga på den.

•	 När	du	kopplar	loss	kabeln	ska	du	dra	i	
kontakten, inte i kabeln.

Om	USB-/strömkabeln	blir	skadad	på	något	
sätt måste du omedelbart sluta använda 
den och kontakta Xbox kundsupport för att 
få den utbytt.
Koppla	från	sensorns	USB-/strömkabel	
under åskväder eller när den inte ska 
användas under längre tidsperioder.
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installera sensorprogramvaran på konsolen
Konsolens system måste uppdateras innan du 
kan använda den med Kinect-sensorn.

Så här uppdaterar du konsolen:
1 Slå på konsolen och sätt in den 
medföljande	skivan.	Uppdateringen	
installeras automatiskt. Om den inte startar 
automatiskt väljer du skivfacket från 
instrumentpanelen (på samma sätt som när 
du spelar ett spel från en skiva).

2 När meddelandet som bekräftar 
installationen visas tar du ut skivan och 
börjar ställa in sensorn.

 vArning

 Överansträng dig inte
 Spel med Kinect-sensor kan kräva viss 

fysik aktivitet. 
 Om du har några medicinska problem 

som påverkar din förmåga att utföra 
fysiska aktiviteter på säkert sätt bör du 
rådfråga en läkare eller om: 
•	 du	är	eller	kan	vara	gravid,	
•	 du	har	problem	med	hjärtat,	

andningen, ryggen, lederna eller 
andra ortopediska tillstånd,

•	 du	har	högt	blodtryck,	
•	 du	har	problem	med	fysisk	träning	

eller
•	 du	har	blivit	ordinerad	begränsad	

fysisk aktivitet. 
 Rådfråga din läkare innan du påbörjar 

någon övning eller något 
träningsprogram som innefattar 
användning av sensorn. 

Spela inte om du är påverkad av droger 
eller alkohol och se till att din balans och 
din fysiska förmåga är tillräcklig för de 
rörelser som spelet kräver. 

ta regelbundna pauser
•	 Sluta	spela	om	du	blir	trött	eller	öm	i	

muskler, leder eller ögon.
•	 SLUTA	OMEDELBART	ATT	SPELA	och	

kontakta en läkare om du känner kraftig 
trötthet, illamående, andfåddhet, tryck 
över bröstet, yrsel, obehag eller smärta.

Vuxna – se till barnen
Se till att barn som använder sensorn spelar 
inom sina begränsningar. 

Använd inte olicensierade tillbehör 
eller icke godkänd rekvisita eller 
andra föremål med Kinect-sensorn
Om du använder sådana tillbehör eller 
föremål kan det resultera i skador på dig 
själv eller andra och/eller skador på sensorn 
eller annan egendom. 
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renGÖrA sensorn
Om du rengör sensorn:
•	 Rengör	endast	utsidan	av	sensorn.
•	 Använd	en	torr	duk.	Använd	inte	

slipdynor, tvättmedel, skurpulver, 
lösningsmedel (t.ex. alkohol, bensin, 
förtunningsmedel eller bensen), eller 
andra vätske- eller 
aerosolrengöringsmedel.

•	 Använd	inte	komprimerad	luft.
•	 Försök	inte	rengöra	kontakterna.
•	 Rengör	ytan	som	sensorn	står	på	med	en	

torr trasa.
•	 Utsätt	inte	sensorn	för	väta.	Minska	risken	

för eldsvåda eller elektriska stötar genom 
att inte utsätta sensorn för regn eller 
andra typer av fukt.
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FeLsÖKninG
Om du får problem kan du försöka med 
någon av lösningarna nedan.

sensorn fungerar inte
•	 Se	till	att	alla	kablar	är	anslutna.	När	

sensorn används med en original Xbox 
360-konsol bör du se till att den är 
ansluten	till	USB-porten	på	baksidan	och	
att	USB-/strömkabeln	är	ansluten.	Lampan	
på sensorns framsida lyser när sensorn är 
på. 

•	 Se	till	att	området	runt	sensorn	är	väl	
ventilerat. 

•	 Sätt	in	skivan	med	sensorprogramvaran	
för en systemuppdatering om 
sensorprogramvaran inte installerats.

sensorn registrerar inte spelaren
•	 Spela	inom	sensorns	spelområde.
•	 Tänd	lampor	för	att	lysa	upp	spelområdet.
•	 Förhindra	att	lampor	och	solljus	skiner	

direkt på sensorn.
•	 Prova	att	använda	andra	kläder	som	ger	

bättre kontrast mot spelområdets 
bakgrund.

•	 Rengör	sensorlinsen	med	en	torr	trasa.
•	 Se	till	att	ingenting	blockerar	sensorns	

siktvinkel.

sensorn tappar bort spelaren
Prova att lämna och gå tillbaka in i 
spelområdet om sensorn har slutat spåra dig.

sensorn hör inte spelaren
•	 Placera	inte	sensorn	nära	vibrationskällor,	

TV-högtalare eller andra ljudkällor.
•	 Se	till	att	ingenting	blockerar	sensorns	

mikrofon.

sensorns motorer justerar inte 
sensorns siktvinkel
•	 Se	till	att	kablarna	är	anslutna	och	att	

lampan på sensorn lyser. När sensorn 
används med en original Xbox 360-konsol 
bör	du	se	till	att	den	är	ansluten	till	USB-
porten på baksidan (inte på framsidan) 
och	att	USB-/strömkabeln	är	ansluten	till	
ett vägguttag.

•	 Se	till	att	sensorns	rörelse	inte	hindras	av	
någonting. 

•	 Vrid	inte	sensorn	på	dess	fot	och	justera	
inte sensorvinkeln för hand. Låt sensorns 
motorer justera siktvinkeln automatiskt så 
att den inte skadas.
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Om du vill ha svar på vanliga frågor, steg för 
felsökning och kontaktinformation för Xbox 
kundsupport, går du till  
www.xbox.com/support.
Lämna inte in Xbox 360-konsolen eller 
någon kringutrustning till återförsäljaren för 
reparationer. Gå till www.xbox.com/support 
för information om felsökning och service. 

VArninG

 Försök inte reparera själv
 Försök inte ta isär, öppna eller 
modifiera	maskinvaruenheten	eller	
nätdelen. Det medför risk för 
elektriska stötar eller annan fara. Om 
det	finns	något	tecken	på	att	du	
försökt	öppna	och/eller	modifiera	
enheten, t.ex. genom att ta bort eller 
sticka hål på någon etikett, upphör 
den begränsade garantin att gälla.

om DU beHÖVer mer HjÄLP
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Denna	tillverkargaranti	(”Garanti”)	lämnas	av	
Microsoft Ireland Operations Limited, 
Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, 
Dublin	18,	Irland	(“Microsoft”).	
Genom Att AnVÄnDA Din Kinect 
sensor AccePterAr DU DennA 
GArAnti. innAn DU instALLerAr 
sensorn, VÄnLiGen LÄs iGenom 
DennA GArAnti noGGrAnt. om DU 
inte AccePterAr DennA GArAnti, 
AnVÄnD inte Kinect sensorn. 
ÅterLÄmnA Den oAnVÄnD tiLL Din 
ÅterFÖrsÄLjAre eLLer microsoFt FÖr 
ÅterbetALninG. Kontakta Microsoft på 
http://www.xbox.com/. 
Denna Garanti är fristående från 
produktgarantier som återförsäljare och/eller 
tillverkare enligt lag är föreskrivna att lämna. 
Den	syftar	till	att	ge	Dig	specifika	och,	i	vissa	
fall, utökade rättigheter inom ramen för vad 
som är tillåtet under sådan lag, och 
begränsar inte Dina rättigheter under 
tillämplig produktgarantilagstiftning eller 
enligt	Konsumentköplag	(SFS	1990:932).

1. Definitioner 
När nedanstående termer används i denna 
Garanti så menas följande:
(a)	 “Kinect	Sensor”	betyder	en	ny	Kinect	

Sensor som är köpt från en auktoriserad 
återförsäljare. 

(b)		 “Normal	Användning”	betyder	vanlig	
konsumentanvändning under ordinära 
hemförhållanden i enlighet med 
användarhandboken för Kinect Sensorn. 

(c)		 “Garantiperiod”	betyder	1	år	från	dagen	
då Du köpte din Kinect Sensor, i 
enlighet med paragraf 2 nedan.

(d)	 “Du”	betyder	den	ursprungliga	
slutanvändaren. 

2. Varaktighet
Med förbehåll för lagstadgade garantier 
under tillämplig nationell lagstiftning, 
och förutsatt att Du inte har rätt till 
längre garantitid enligt sådan lag, lämnas 
denna Garanti av Microsoft för perioden 
av	ett	(1)	år	från	inköpsdatum	av	Kinect	
Sensor från en auktoriserad återförsäljare.

3. område för Garantins tillämpning
Denna Garanti gäller i följande länder 
(samt de territorier som hör till dessa): 
Belgien, Cypern, Danmark, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 

Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, 
Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, 
Spanien,	Sverige,	Schweiz,	Storbritannien,	
Tjeckien,	Tyskland,	Ungern	och	Österrike.
Du förstår att speciallagstiftning och 
reglering för export kan vara tillämplig för 
Dig beroende på var du bor, och Du 
godkänner att följa all sådan lag och 
reglering om Du exporterar Din Kinect 
Sensor.

4. Garanti
(a)	 Under	Garantiperioden	garanterar	

Microsoft endast till Dig att Kinect 
Sensorn inte kommer vara 
funktionsoduglig under Normal 
Användning.

(b) Med förbehåll för lagstadgade garantier 
som Microsoft kan vara skyldig att åta 
sig enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, så är denna Garanti den 
enda garanti eller villkor som Microsoft 
ger Dig med avseende på Kinect 
Sensorn och de användarhandböcker 
som kan följa med den. Ingen annan 
part kan lämna garantier eller ange 
villkor för Microsofts räkning.

(c)	 OM	SÅDAN	TILLÄMPLIG	LAG	
FÖRESKRIVER	NÅGON	
UNDERFÖRSTÅDD	GARANTI,	SOM	
INKLUDERAR	UNDERFÖRSTÅDD	
GARANTI	OM	SÄLJBARHET	ELLER	
LÄMPLIGHET	FÖR	SPECIFIKT	SYFTE	SKA	
SÅDAN	UNDERFÖRSTÅDD	GARANTI	
BEGRÄNSAS	TILL	GARANTIPERIODEN,	
OM	INTE	ANNAT	ANGES	I	LAG

5. tillvägagångssätt för att erhålla 
garanti service

(a) Innan garantiprocessen tillämpas, 
vänligen se om tipsen på  
http://www.xbox.com/ hjälper. 

(b) Om tipsen inte löser Ditt problem, följ 
den process som anges online på  
http://www.xbox.com/. Om Du inte har 
tillgång till Internet så kan Du  
ringa	020	79	1133.

6. microsofts ansvar
(a) När Du har skickat tillbaka Din Kinect 

Sensor till Microsoft så kommer 
Microsoft att inspektera den.

tiLLVerKArGArAnti
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(b) Om Microsoft bedömer att Kinect 
Sensorn slutade att fungera under 
Garantiperioden vid Normal 
Användning,	så	kommer	Microsoft	
antingen (efter eget val) att reparera 
den eller utge ersättningsvara, 
alternativt ersätta Dig för 
inköpskostnaden, om inte tvingande 
regler enligt tillämplig lag stadgar 
annat. Ersättningsvaran kan antingen 
vara en ny eller renoverad vara.

(c) Efter reparation eller utgivande av 
ersättningsvara omfattas Din Kinect 
Sensor fortfarande av Garantin, under 
den period som är längre av antingen 
återstoden av Garantiperioden, eller 
nittiofem	(95)	dagar	efter	det	att	
Microsoft har skickat den till Dig.

(d)	 OM	INTE	ANNAT	STADGAS	UNDER	
TILLÄMPLIG	LAG	UTGÖR	MICROSOFTS	
ANSVAR	FÖR	REPARATION	OCH	
UTBYTE	AV	DIN	KINECT	SENSOR,	
ALTERNATIVT	ERSÄTTNING	FÖR	
INKÖPSKOSTNADEN,	DE	ENDA	
ÅTGÄRDERNA	FÖR	AVHJÄLPANDE	SOM	
MICROSOFT	ÄR	SKYLDIGT	ATT	VIDTA.

(e) Om Din Kinect Sensor slutar att fungera 
sedan	Garantiperioden	gått	ut,	finns	
ingen garanti av något slag. Sedan 
Garantiperioden har gått ut, så kan 
Microsoft ta en avgift för sina 
ansträngningar att diagnostisera och 
hantera problemen med Din Kinect 
Sensor, oavsett om sådana 
ansträngningar löser problemen eller 
inte.

7. Villkor och undantag från Garantin
Microsoft är inte ansvarig, och denna Garanti 
är inte tillämplig, ens mot avgift, om din 
Kinect Sensor är:
(a) skadad efter användning tillsammans 

med en annan produkt än en Xbox 360 
konsol (såsom t.ex. en PC eller andra 
videospelskonsoler, etc.);

(b) använd i kommersiellt syfte (inklusive 
t.ex. uthyrning, pay-per-play, etc.);

(c)	 öppnad,	modifierad	eller	på	annat	sätt	
otillbörligt påverkad (inklusive t.ex. 
försök att kringgå tekniska 
begränsningar, säkerhets- eller 
antipiratmekanismer etc.), eller om 
serienumret har blivit ändrat eller tagits 
bort; 

(d) skadad på grund av yttre faktorer 
(inklusive t.ex. att den tappats, 
otillräcklig ventilation, etc., eller 
försummelse att följa instruktionerna i 
användarhandboken för Kinect Sensor); 
eller

(e) reparerad av någon annan än Microsoft.

8. Undantag för vissa skador
OM	INTE	ANNAT	STADGAS	UNDER	
TILLÄMPLIG	NATIONELL	LAGSTIFTNING	
ANSVARAR	MICROSOFT	INTE	FÖR	NÅGRA	
INDIREKTA,	OFÖRUTSEDDA,	SÄRSKILDA	
ELLER	FÖLJDSKADOR,	FÖRLUST	AV	DATA,	
INTRÅNG	I	PRIVATLIV,	BROTT	MOT	
SEKRETESS	ELLER	UTEBLIVEN	VINST,	ELLER	
OFÖRMÅGA	ATT	ANVÄNDA	DIN	KINECT	
SENSOR.	DESSA	UNDANTAG	ÄR	
TILLÄMPLIGA	ÄVEN	OM	MICROSOFT	HAR	
UNDERÄTTATS	OM	MÖJLIGHETEN	TILL	
SÅDAN	SKADA,	OCH	OAVSETT	OM	NÅGON	
AVHJÄLPNINGSÅTGÄRD	MISSLYCKATS	TILL	
SITT	HUVUDSAKLIGA	SYFTE.

9. Övriga villkor
Om du försöker upphäva eller kringgå 
tekniska begränsningar, säkerhets- eller 
antipiratsystem, så kan Du orsaka att Din 
Kinect Sensor permanent upphör att 
fungera. Din Garanti gäller inte längre då, 
och Din Kinect Sensor kommer inte att 
kunna hanteras av en auktoriserad reparatör, 
inte ens mot avgift.

10. tillämplig lag
För denna Garanti gäller lagen i landet där 
Du bor, utan beaktande av dess regler kring 
lagval.
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Genom Att AnVÄnDA Din Kinect 
sensor sÅ AccePterAr DU DessA 
LicensViLLKor. innAn DU instALLerAr 
sensorn, VÄnLiGen LÄs iGenom 
DessA ViLLKor noGGrAnt. om DU inte 
AccePterAr DessA LicensViLLKor, 
AnVÄnD inte Kinect sensorn. 
ÅterLÄmnA Den oAnVÄnD tiLL Din 
ÅterFÖrsÄLjAre eLLer microsoFt FÖr 
ÅterbetALninG. Kontakta Microsoft på 
http://www.xbox.com/.

1. Definitioner
När nedanstående termer används i dessa 
Licensvillkor så menas följande:
(a)	 “Xbox	360”	betyder	en	Xbox	360	konsol.
(b)	 “Xbox	360	S”	betyder	en	Xbox	360	S	

konsol.
(c)	 “Auktoriserat	Tillbehör”	betyder	ett	

Microsoftmärkt Xbox 360 eller Xbox 360 
S hårdvarutillbehör, och ett 
Microsoftlicensierat, tredjepartsmärkt 
Xbox 360 or Xbox 360 S 
hårdvarutillbehör vars förpackning har 
den	officiella	beteckningen	”Licensierad	
för	Xbox”.	Kinect	Sensorn	är	ett	
Auktoriserat	Tillbehör	i	dessa	
licensvillkor.

(d)	 “Auktoriserade	Spel”	betyder	Xbox	360-	
eller Xbox 360 S-spel på spelskivor som 
är utgivna eller licensierade av 
Microsoft, liksom spelinnehåll som 
laddats ner från Microsofts Xbox LIVE-
tjänst eller Webbplatsen xbox.com (t.ex. 
avatarer, nedladdningsbara spel, 
speltillägg etc.). 

(e)	 “Programvara”	betyder	den	
programvara som är förinstallerad i 
Kinect Sensorn, inklusive uppdateringar 
som Microsoft kan göra tillgängliga från 
tid till annan.

(f)	 “Icke-auktoriserade	Tillbehör”	betyder	
alla sådana hårdvarutillbehör som inte 
utgör	Auktoriserat	Tillbehör,	förutom	
USB	minnesstickor,	digitalkameror	som	
använts	för	att	fotografera	eller	filmer,	
och musikspelare som använts för att 
spela musik eller visa bilder eller videos. 

(g)		 “Icke-auktoriserade	Spel”	betyder	alla	
spelskivor, nedladdningsbara spel och 

spelinnehåll, eller annan media än 
Auktoriserade	Spel.

(h)	 “Icke-auktoriserad	Programvara”	
betyder sådan programvara som inte är 
distribuerad av Microsoft genom Xbox 
360, Microsofts Xbox 360-tjänst, eller 
Webbplatsen xbox.com. 

(i)	 “Du”	betyder	användaren	av	en	Kinect	
Sensor.

2. Licens
Denna licens ger Dig särskilda rättigheter 
såvida inte annat anges enligt nationellt 
tillämplig lag.
(a) Programvaran är licensierad till Dig, inte 

såld, för användning inom området. Du 
har endast licens att använda 
Programvaran förinstallerad i Din Kinect 
Sensor, och uppdaterad av Microsoft 
från tid till annan. Du har inte rätt att 
kopiera eller demontera Programvaran.

(b) Som villkor för denna licens, godkänner 
Du följande:
(i)  Du ska endast använda Din 

Kinect sensor med Xbox 360 
eller Xbox 360 s och inte med 
några andra hårdvaror (såsom 
Pc eller videospelskonsoler, 
etc.). Du kommer endast 
använda Auktoriserade spel 
med Din Kinect sensor. Du 
kommer inte att använda 
icke-auktoriserade tillbehör 
eller icke-auktoriserade 
spel. De kanske inte 
fungerar eller permanent 
slutar att fungera efter en 
Programvaruuppdatering. 

(ii)  Du kommer inte att använda 
eller installera icke-auktoriserad 
Programvara. om Du gör 
det kanske Din Kinect sensor 
permanent slutar att fungera vid 
det tillfället eller efter en senare 
Programvaruuppdatering.

(iii)  Du ska inte försöka ta bort 
eller kringgå någon teknisk 
begränsning, säkerhets- eller 
anti-piratsystem för Kinect 
Sensor. Om Du gör det, kanske 
Din Kinect Sensor slutar att 
fungera permanent vid det 

LicensViLLKor
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tillfället eller efter en senare 
Programvaruuppdatering.

(iv)  Microsoft kan använda 
tekniska metoder, inklusive 
Programvaruuppdateringar för 
att begränsa användningen av 
Kinect Sensor till Xbox 360, för 
att förebygga användningen av 
Icke-auktoriserade Tillbehör eller 
Icke-auktoriserade Spel, och för att 
skydda de tekniska begränsningar, 
säkerhets- och antipiratsystem som 
finns	i	Kinect	Sensor.	

(v)  microsoft kan uppdatera 
Programvaran från tid till annan 
utan ytterligare meddelande 
till Dig, t.ex. för att uppdatera 
tekniska begränsningar, 
säkerhets- eller antipiratsystem.

3. område
Dessa Licensvillkor gäller i följande länder 
(samt de territorier som hör till dessa): 
Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, 
Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, 
Sverige,	Schweiz,	Storbritannien,	Tjeckien,	
Tyskland,	Ungern	och	Österrike.

4. Garanti
Programvaran omfattas av Tillverkarens 
Garanti för Din Kinect Sensor, och Microsoft 
ger inga ytterligare garantier eller villkor för 
Programvaran, utöver lagstadgade garantier 
som Microsoft kan vara skyldig att åta sig 
enligt tillämplig nationell lagstiftning. Ingen 
annan part kan lämna garantier eller ange 
villkor för Microsofts räkning.

5. Undantag för vissa skador
OM	INTE	ANNAT	STADGAS	UNDER	
TILLÄMPLIG	NATIONELL	LAGSTIFTNING	
ANSVARAR	MICROSOFT	INTE	FÖR	NÅGRA	
INDIREKTA,	OFÖRUTSEDDA,	SÄRSKILDA	
ELLER	FÖLJDSKADOR,	FÖRLUST	AV	DATA,	
INTRÅNG	I	PRIVATLIV,	BROTT	MOT	
SEKRETESS	ELLER	UTEBLIVEN	VINST,	ELLER	
OFÖRMÅGA	ATT	ANVÄNDA	
PROGRAMVARAN.	DESSA	UNDANTAG	ÄR	
TILLÄMPLIGA	ÄVEN	OM	MICROSOFT	HAR	
UNDERÄTTATS	OM	MÖJLIGHETEN	TILL	
SÅDAN	SKADA,	OCH	OAVSETT	OM	NÅGON	
AVHJÄLPNINGSÅTGÄRD	MISSLYCKATS	MED	
SITT	HUVUDSAKLIGA	SYFTE.

6. tillämplig lag
För dessa Licensvillkor gäller lagen i landet 
där Du bor, utan beaktande av dess regler 
kring lagval.
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bestÄmmeLser
Återvinning av el-  
och elektronikavfall

Den här symbolen på produkten eller 
förpackningen innebär att produkten 
inte får kastas i hushållssoporna. Det 
är ditt ansvar att lämna produkten till 

en lämplig uppsamlingsplats för återvinning 
av elektrisk och elektronisk utrustning. 
Återvinningen hjälper till att spara 
naturtillgångar och förhindra möjliga 
negativa följder för hälsa och miljö som kan 
orsakas om produkten kastas på olämpligt 
sätt eftersom elektrisk och elektronisk 
utrustning kan innehålla farliga ämnen. Du 
hittar mer information om var du kan 
återvinna el- och elektronikavfall hos 
kommunförvaltningen, renhållningsverket 
eller butiken där du köpte produkten. 
Kontakta	weee@microsoft.com	om	du	vill	
veta mer om el- och elektronikavfall. 
Den här produkten är avsedd att användas 
med	IT-utrustning	som	är	NRTL-listad	(UL,	
CSA,	ETL	osv.)	och/eller	följer	IEC/EN	60950-
standarden (CE-märkt). 

Överensstämmelse med  
eU-direktiven

Härmed	förklarar	Microsoft	Corporation	
att den här produkten överensstämmer 
med de grundläggande kraven och andra 
relevanta	villkor	i	direktiven	2006/95/EC	
och	2004/108/EC.

Den tekniska dokumentation som 
överensstämmelseproceduren	kräver	finns	
på följande adress:

Företag Microsoft Ireland 
Operations Ltd.

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

Land Irland

Laserspecifikationer

Försiktighet 
 Om du använder reglage eller 

inställningar eller utför andra 
procedurer än de som anges i det här 
dokumentet kan det leda till att du 
utsätts för farlig strålning.

Den här enheten följer den internationella 
standarden	IEC	60825-1:2007:03	för	en	klass	
1	laserprodukt.	Den	här	enheten	följer	också	
21	CFR	1040.10	och	1040.11	med	undantag	
för avvikelser i enlighet med Laser Notice 
No.	50,	daterad	24	juni	2007.
Följande	laseretikett	för	klass	1	finns	på	
sensorfoten.

Försiktighet 
	 Alla	förändringar	eller	modifikationer	av	

systemet som inte uttryckligen 
godkänts av tillverkaren kan förverka 
användarens behörighet att använda 
utrustningen.

¨ 

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 
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coPYriGHt
All	information	i	detta	dokument	såsom	webbadresser	och	andra	referenser	till	webbplatser	
på Internet kan ändras utan föregående meddelande. Såvida inget annat anges, är exemplen 
häri på företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, 
platser	och	händelser	påhittade	och	har	ingen	koppling	till	befintliga	företag,	organisationer,	
produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser eller händelser. Det är 
användarens ansvar att följa alla gällande upphovsrättslagar. Ingen del av detta dokument får 
reproduceras, lagras eller införas i ett databassystem, överföras i någon form eller med några 
medel (elektroniska, mekaniska, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) eller i 
något syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Microsoft Corporation.
Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra rättigheter 
till immateriell egendom som täcker innehållet i detta dokument. Förutom enligt vad som 
uttryckligen anges i tillämpliga skriftliga licensavtal från Microsoft ger tillgången till detta 
dokument dig inte någon licens för dessa patent, varumärken, upphovsrätter eller annan 
immateriell egendom.
©	2010	Microsoft	Corporation.	Med	ensamrätt.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Xbox-logotyperna, Xbox LIVE-logotypen och Kinect är 
varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.

KUnDsUPPort

Om du vill ha svar på vanliga frågor, steg för felsökning och kontaktinformation för  
Xbox kundsupport, går du till www.xbox.com/support.
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RegistReR din XboX 360® online i dag
Det tager kun et par minutter at tilmelde sig Xbox®-fællesskabet og få  
adgang til særlige oplysninger, priser og tilbud.
Gå til www.xbox.com/registermyxbox.
RekisteRöi XboX 360® -konsolisi inteRnetissä jo tänään
Xbox®-yhteisöön liittyminen kestää vain muutaman minuutin. Liityttyäsi  
saat käyttöösi vain jäsenille tarkoitettuja tietoja, palkintoja ja tarjouksia.
Saat lisätietoja osoitteesta www.xbox.com/registermyxbox.
RegistReR din XboX 360® via inteRnett i dag
Det tar bare noen minutter å bli medlem av Xbox®-fellesskapet og få  
tilgang til eksklusiv informasjon, premier og tilbud.
Gå til www.xbox.com/registermyxbox.
RegistReRa din XboX 360® online i dag
Det tar bara några minuter att bli en del av Xbox®-communityn  
och få tillgång till exklusiv information, förmåner och erbjudanden.
Gå till www.xbox.com/registermyxbox.


