INSTRUKTIONSBOG

Elektronisk manual
Tryk på HOME-knappen, mens denne software kører, vælg
derefter for at se den elektroniske manual. Læs venligst denne
manual grundigt for at sikre, at du får størst mulig fornøjelse af
din nye software.
For support, se venligst den elektroniske manual eller Wii U-betjeningsmanualen.

AGE RATING
PEGI (Pan European Game Information)
Age rating categories:

For more details about PEGI visit: http://www.pegi.info

VIGTIGT: Læs venligst grundigt Vigtige helbreds- og sikkerhedsoplysninger i betjeningsmanualen, der følger med Wii U™konsollen, eller applikationen Helbreds- og sikkerhedsoplysninger i Wii U-menuen før anvendelse af Wii U-konsollen, software
eller tilbehør.
VIGTIGT: Dette spil er beskyttet af ophavsret! Uautoriseret kopiering af dette spil og/eller distribution af sådanne kopier
kan medføre strafferetligt og/eller civilretligt ansvar.  Anvendelse af uautoriserede enheder eller software, der muliggør
teknisk modificering af Wii U-konsollen eller software, kan gøre dette spil uanvendeligt. En systemopdatering kan være
nødvendig for at kunne spille.  Kun til anvendelse med den europæiske/australske version af Wii U-konsollen.
Trademarks are property of their respective owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.

OM SPILLET
Din yndlingssvamp er tilbage! Tag dine venner med på
et helt unikt eventyr! Plankton og hans nye hær af
onde robotter har ødelagt Den Knasende Krabbe og
stjålet pengeskabet med opskriften på den berømte
krabbeburger! Det er op til dig og dine venner at finde de
gemte nøgler, før hemmeligheden går tabt for evigt!

MAIN MENU (HOVEDMENU)
LEVEL SELECT (Vælg bane) – Gennemfør baner for at
låse op for nye baner,
og spil de baner, som du
allerede har gennemført.
OPTIONS (Indstillinger) – Tilpas styringen, skift
lydindstillingerne, læs
rulleteksterne, og indtast
snydekoder.

STYRING
Nunchuk™ og Wii-fjernbetjening
Skift Gizmo
Bevægelse
Aktivér
Gizmo

Nærkampsangreb/jordslag

Hop/
dobbelthop
Pausemenu /
deltag i spil

Aktivér
Super Power
(superkraft)

Wii U™ GamePad
Skift Gizmo
Bevægelse

Aktivér
Gizmo
Skift
Gizmo
Aktivér
Super Power
(superkraft)
Nærkampsangreb/
jordslag
Hop/
dobbelthop
Pausemenu /
deltag i spil

TIPS
• Hvis en af figurernes energimåler bliver tom, kan denne
figur blive genoplivet ved, at en anden figur stiller sig i
nærheden.
• Du behøver ikke at åbne alle kasser med det samme, du ser
dem. Du kan bare gemme dem og gå tilbage, hvis du får brug
for mere energi.
• Der er ikke tid til at holde øje med kraftmåleren ...
Figurerne skal nok sige til, når de er klar til at bruge deres
superkræfter, du skal bare høre efter.
• Er der mange fjender i nærheden? Så brug dit jordslag flere
gange i træk for at gøre endnu mere skade.
• Er boss-kampene for svære? Skyd, når bossens øjne er åbne.

FIGURERNE
SvampeBob

Han tror, at havlivet kun
handler om at fiske vandmænd
og blæse bobler.
Superkræft: Uovervindelig

Patrick

Mit mentale liv er en gåde for
de fleste.
Superkræft: Jordslag giver mere
områdeskade

Sandy

Sandy er en af SvampeBobs
nærmeste venner. Hun har hængt
ud i dette område, lige siden hun
flyttede fra Texas!
Superkræft:
Nærkampsangreb giver
2x skade

FIGURERNE

Mr. Krabs

Denne dybvandsentreprenør
har tilbedt den grønne dollar
lige så længe, som han kan
huske.
Superkræft: Indsamler dobbelt
så mange sprockets

Blækvard

Han ser sig selv som en
kunstner, der kun arbejder i
kassen, indtil han får sit store
gennembrud.
Superkræft: Gizmo’er giver
2x skade

KUNDESERVICE

På http://support.activision.com finder du vores store vidensbase med de seneste oplysninger,
der kan hjælpe dig med at løse eventuelle problemer.
Vi yder support på følgende sprog: engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, hollandsk, portugisisk, og
svensk.
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