VOORZORGSMAATREGELEN
• Deze disc bevat software voor het PlayStation®3-systeem. Gebruik de disc nooit in combinatie met een ander systeem: dit kan schade
veroorzaken. • Deze disc voldoet uitsluitend aan de PlayStation®3-specificaties voor de PAL-markt en kan niet worden gebruikt op
PlayStation®3-uitvoeringen met andere speciﬁcaties. • Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de PlayStation®3 om verkeerd gebruik
te voorkomen. • Plaats de disc altijd met de af te spelen kant naar beneden in het PlayStation®3-systeem. • Raak het oppervlak van de disc
niet aan, maar houd de disc aan de rand vast. • Houd de disc schoon en vrij van krassen. Verwijder eventueel vuil voorzichtig met een zachte,
droge doek. • Laat de disc niet bij een warmtebron, in direct zonlicht of in een zeer vochtige omgeving liggen. • Gebruik geen discs met een
onregelmatige vorm, gebarsten of vervormde discs of discs die zijn gerepareerd met lijm. Deze kunnen tot storingen leiden.

LET OP UW GEZONDHEID
Speel altijd in een goed verlichte ruimte. Pauzeer regelmatig: na elk uur spelen 15 minuten. Stop met spelen bij duizeligheid, misselijkheid,
vermoeidheid of hoofdpijn. Mensen die gevoelig zijn voor flitsende of flikkerende lichten of voor geometrische vormen en patronen kunnen
zonder het te weten lijden aan een epileptische aandoening. Zij kunnen bij het televisiekijken of het spelen van videogames een epileptische
aanval krijgen. Raadpleeg voordat u een videogame gaat spelen uw huisarts als u lijdt aan een epileptische aandoening of wanneer zich
tijdens het spelen verschijnselen voordoen zoals verandering van het gezichtsvermogen, stuiptrekkingen of andere onwillekeurige bewegingen,
vermindering van het bewustzijn en/of verwarring.

SOFTWARE-PIRATERIJ
Gehele of gedeeltelijke onbevoegde reproductie van dit product, alsmede onbevoegd gebruik van gedeponeerde handelsmerken, is in
veel gevallen strafbaar. SOFTWARE-PIRATERIJ schaadt niet alleen de belangen van consumenten, maar ook die van legitieme softwareontwikkelaars, -uitgevers en -verkopers. Als u vermoedt dat dit spel een illegale kopie is of over andere informatie over software-piraterij
beschikt, belt u dan naar de klantenservice voor uw regio. U vindt het nummer achter in deze handleiding.

PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION (PEGI)
LEEFTIJDSCLASSIFICATIESYSTEEM
Het PEGI leeftijdsclassificatiesysteem beschermt minderjarigen tegen computerspellen die ongeschikt zijn voor hun leeftijdsgroep. LET OP: het
zegt niets over de moeilijkheid van het spel. Kijk voor meer informatie op www.pegi.info
PEGI bestaat uit drie onderdelen en stelt ouders en andere mensen die spellen kopen voor kinderen in staat een geïnformeerde keuze te maken
die geschikt is voor de leeftijd van degene die het spel gaat spelen. Het eerste gedeelte is een leeftijdsclassificatie:

Het tweede gedeelte van de classificatie kan bestaan uit een of meer pictogrammen die het type inhoud van het spel aangeven.
Afhankelijk van het spel zijn er een aantal van zulke inhoudspictogrammen mogelijk. De intensiteit van deze inhoud komt tot uitdrukking
in de leeftijdsclassificatie van het spel. De pictogrammen zijn:

Het derde gedeelte is een logo dat aangeeft of het spel online gespeeld kan worden. Dit logo mag alleen worden gebruikt door leveranciers van
online spellen die bepaalde normen hanteren, waaronder de bescherming van minderjarigen tijdens het online spelen:Kijk voor meer informatie op
www.pegionline.eu

De telefoonnummers van de klantenservice staan op de laatste pagina van deze handleiding.

SOFTWARE VAN HET PS3™-SYSTEEM BIJWERKEN
Meer informatie over het bijwerken van de software van het PS3™-systeem vindt u op eu.playstation.com of in de
verkorte handleiding van het PS3™-systeem.

OUDERLIJK TOEZICHT
Voor dit product is op basis van de inhoud een niveau van ouderlijk toezicht vastgesteld. U kunt het niveau van ouderlijk toezicht op de
PlayStation®3 instellen om te verhinderen dat er producten mee worden afgespeeld met een niveau van ouderlijk toezicht dat hoger is dan het
niveau dat is ingesteld op het PS3™-systeem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het PS3™-systeem.
Dit product is beoordeeld aan de hand van het PEGI-classificatiesysteem. De leeftijds- en inhoudssymbolen van de PEGI-classificatie staan op
de verpakking van het product (behalve als de wet een ander keuringssysteem voorschrijft). Het verband tussen het PEGI-classiﬁcatiesysteem
en het niveau van ouderlijk toezicht is als volgt:

NIVEAU VAN
OUDERLIJK TOEZICHT

PEGI-LEEFTIJDSGROEP
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In uitzonderlijke gevallen is het niveau van het ouderlijk toezicht van dit product hoger dan de geldende leeftijdsclassificatie. Dit is het gevolg
van de verschillen tussen de leeftijdsclassificatiesystemen in de landen waar dit product wordt verkocht. Mogelijk moet u het niveau van het
ouderlijk toezicht van het PS3™ systeem resetten om dit product te kunnen gebruiken.

BLES-01911
UITSLUITEND VOOR GEBRUIK THUIS: Deze software wordt uitsluitend in licentie gegeven om op PlayStation®3 entertainmentsystemen te worden gespeeld. Alle onbevoegde toegang,
gebruik of overdracht van het product of de onderliggende auteursrechten en handelsmerken ervan zijn verboden. Ga naar eu.playstation.com/terms voor uw volledige gebruiksrechten.
Bibliotheekprogramma’s ©1997-2013 Sony Computer Entertainment Inc. zijn exclusief in licentie gegeven aan Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). DOORVERKOOP EN
VERHUUR ZIJN VERBODEN TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK DOOR SCEE IS TOEGESTAAN. Vergunde verkoop uitsluitend in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India en Oceanië.
“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. SpongeBob SquarePants ©2013 Viacom International Inc. Published by Activision Publishing, Inc. Developed by Behaviour.
Made in Austria. All rights reserved.

Om te beginnen
Sluit het PlayStation®3-systeem aan volgens de instructies in de handleiding.
Als het systeem opstart, zal de activiteitsindicator rood oplichten om aan te geven dat het PlayStation®3-systeem
in stand-by staat.
Als je op de activeringstoets drukt, zal de activiteitsindicator groen oplichten.
Plaats de disc van SpongeBob Squarepants: Planktons Mechanische wraak in het disc-deksel met de bedrukte
kant naar boven. Selecteer het Ç-icoontje in het XMB™-menu en druk op de S-toets om verder te gaan. Zorg
ervoor dat er genoeg vrije ruimte is op de harde schijf voor je gaat spelen. Sluit geen accessoires aan en verwijder
ze niet zolang het systeem is ingeschakeld.
Kijk in de handleiding van het PlayStation®3-systeem voor meer informatie over het aansluiten en opladen van een
draadloze controller.
LET OP: de informatie in deze handleiding was correct bij het ter perse gaan, maar in de eindfase van de
ontwikkeling kunnen nog kleine wijzigingen zijn aangebracht. Alle schermafbeeldingen in deze handleiding zijn
afkomstig van de Engelse versie van dit product.
Opgeslagen data voor PS3™-software
De opgeslagen data voor PS3™-software wordt opgeslagen op de harde schijf. Deze data kun je vinden onder
Hulpprogramma voor opgeslagen data in het Game-menu.
Selecteer een taal in het XMB™-menu: Instellingen > Systeeminstellingen.
Dit spel slaat automatisch op. Dit spel laadt automatisch. Herstart het systeem niet en zet het systeem niet uit als
de harde schijf toegangsindicator oplicht. Als je dit wel doet, kunnen je gegevens verloren gaan of beschadigen.
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OVERZICHT

Je favoriete spons is terug! Speel dit onvergetelijke avontuur samen met je
vrienden! Plankton en zijn nieuwe leger kwaadaardige robots hebben de
Krokante Krab vernietigd en ook nog de kluis met het beroemde Krabburgerrecept gestolen. Jij moet de verborgen sleutels vinden voordat het geheim
voor altijd verloren gaat.

HOOFDMENU

Levelkeuze – Voltooi levels om alle nieuwe gebieden vrij te spelen! Daarna
kun je terug naar levels die je al hebt uitgespeeld.
Opties – Controleer de besturing, pas je geluidsinstellingen aan, bekijk de
credits en voer cheats in.
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BESTURING
Gadgetkeuze

Gadgetkeuze
Gadgets activeren
Superkracht
Melee-aanval/
Grondram
Sprong/
dubbelsprong

Verplaatsen

HINTS

Pauzeren/hervatten

• Als de gezondheidsmeter van een personage leeg is, kan een ander
personage hem of haar tot leven wekken door naast het gewonde
personage te gaan staan.
• Je hoeft niet elke kist gelijk kapot te maken, je kunt ze ook bewaren. Je
kunt altijd teruggaan als je meer levenskracht nodig hebt.
• Vul je krachtmeter door batterijen van kapotte robots te verzamelen. Als
hij vol zit, kun je de superkracht gebruiken.
• Geen tijd om naar je krachtmeter te kijken? De personages zullen je
vertellen wanneer je superkracht klaar is, dus hou je oren open.
• Zijn er veel vijanden in de buurt? Gebruik de Grondram een paar keer
achter elkaar om ze op afstand te houden.
• Heb je moeite met eindbaasgevechten? Schiet als een oog open is!
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BESCHRIJVING VAN DE PERSONAGES

Sandy
Sandy is een van
SpongeBobs beste
vriendjes. Sandy woont
hier al sinds ze verhuisde
uit Texas!

Superkracht:

Mêlee-aanvallen richten
dubbele schade aan.

Octo

Meneer
Krabs

Deze diepzeeondernemer is zijn
hele leven al een
aanbidder van munten
en bankbiljetten.

Superkracht:

Verzamelt twee keer zo
veel tandwielen.

Patrick

Hij ziet zichzelf als een
echte kunstenaar die
als winkelbediende
werkt tot hij is
doorgebroken.

Superkracht:

Gadgets richten
dubbele schade aan.

De ingewikkeldste
kronkels van mijn
hersenen zijn niet te
volgen.

SpongeBob

Hij vindt kwallenvissen en
bellenblazen het allerleukste.

Grondram-aanval heeft
een groter bereik.

Superkracht:

Superkracht:

Onverslaanbaar

KLANTENONDERSTEUNING
Ga naar onze website http://support.activision.com en bezoek onze
uitgebreide kennisdatabase voor de nieuwste hulponderwerpen.
Ondersteuning is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Italiaans,
Duits, Spaans, Nederlands, Portugees en Zweeds.
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For Help & Support please visit:
Australia

1300 365 911

Calls charged at local rate

Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark

Deutschland

eu.playstation.com or refer to the telephone list below.

011 516 406

Tarif appel local/Lokale kosten

New Zealand

0,14 Euro / Minute

801 11 92000

National Rate

0900 97669

Norge

Tarifa nacional

0820 31 32 33

prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

ישראל – ישפאר מוצרי צריכה

www.isfar.co.il או בקרו באתר

0818 365065

Portugal

199 116 266

234 36 000

Local rate

0820 44 45 40

0,116 Euro/Minute

707 23 23 10

Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

Россия

+ 7 (495) 981-2372

Suisse/Schweiz/Svizzera

0848 84 00 85

Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

Suomi

All calls charged at national rate

Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro
+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

820 68 322

Pris: 6,50:-/min, support@no.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

Österreich

09-9560957  פקס09-9711710 טלפון תמיכה

Malta

09 415 2447

Call cost $1.50 (+ GST) per minute

01805 766 977

Ελλάδα

Italia

Interlokale kosten

90 13 70 13

Pris: 6:-/minut, support@dk.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

902 102 102

Ireland

0495 574 817

0225341407

España

France

Nederland

Sverige

UK

0600 411 911

0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com
maanantai – perjantai 12–18

0900-20 33 075

Pris 7,50:- min, support@se.playstation.com
Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

0844 736 0595

National rate

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.
Wanneer u een van deze symbolen op een van onze elektrische producten, batterijen of op de verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende
product of de betreffende batterij in Europa niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat dit product of deze batterij nadat
u deze verwijderd hebt op de juiste manier wordt behandeld, dient u deze te verwijderen in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten of
eisen voor het verwijderen van elektrische apparatuur/batterijen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van
milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.
Dit symbool kan worden gebruikt op batterijen in combinatie met aanvullende chemische symbolen. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb)
worden weergegeven als de batterij meer dan 0,0005% kwik of meer dan 0,004% lood bevat.
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