INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Elektronisk håndbok
Trykk på knappen HOME mens programvaren kjører.
Velg deretter for å vise den elektroniske håndboken.
Les håndboken nøye for å sørge for at du får mest mulig
ut av den nye programvaren.
Hvis du vil ha brukerstøtte, kan du se i den elektroniske håndboken for denne programvaren eller se i brukerhåndboken for Wii U.

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

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

VIKTIG: Les grundig gjennom Viktig informasjon om helse og sikkerhet i brukerhåndboken som følger med Wii U™-konsollen eller
programmet for informasjon om helse og sikkerhet på Wii U-menyen, før du bruker Wii U-konsollen, -programvaren eller -tilbehør.
VIKTIG: Dette spillet er beskyttet av opphavsrett! Uautorisert kopiering av dette spillet og/eller distribusjon av slike eksemplarer
kan føre til strafferettslig og/eller sivilrettslig ansvar.  Hvis du bruker en uautorisert enhet eller programvare som muliggjør
teknisk modifisering av Wii U-konsollen eller programvaren, kan det resultere i at spillet ikke kan spilles. En systemoppdatering
kreves kanskje for å spille.  Kun beregnet på bruk med den europeiske/australske versjonen av Wii U-konsollen.
Trademarks are property of their respective owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.

OM SPILLET
Herlige Svampebob er tilbake! Få med vennene dine på et
eventyr du ikke har sett maken til! Plankton og den nye
hæren hans av onde roboter har ødelagt restauranten
Den krispe krabbe og stjålet safen der den berømte
Krabbepaté-oppskriften oppbevares. Nå må du og vennene
dine finne de skjulte nøklene før hemmeligheten er tapt
for alltid!

HOVEDMENY
LEVEL SELECT (Velg brett) – Fullfør brett for å låse opp
og få tilgang til brett som
allerede er fullført.
OPTIONS (Innstillinger) – Se gjennom
kontrollinnstillingene, se på
rulleteksten og angi juksekoder.

HALLINTALAITTEET
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TIPS
• Når livssøylen til én figur er tom, kan en annen figur
gjenopplive figuren ved å stille seg ved siden av figuren som
er nede.
• Du behøver ikke å bryte opp alle kistene du du ser, med én
gang. Du kan spare dem. Du kan alltid spole tilbake hvis du
trenger mer liv.
• Du behøver ikke å se på kraftmåleren din … Figurene vil
fortelle deg når de er klare til å bruke superkraften sin, så
bare hør godt etter.
• Er det mange fiender i nærheten? Du kan utføre en
marksleng flere ganger på rad for å holde liv i kampen.
• Blir du slått i bosskamper? Hvis et øye er åpent, så skyt.

OM FIGURENE
Svampebob

Han synes at maneter og
å blåse bobler er det kuleste
som finnes.
Superkraft: Uovervinnelighet

Patrick

De store planene jeg har inne i
hodet, er en gåte.
Superkraft: Marksleng får større
virkningsområde

Sandy

En av SvampeBobs nærmeste
venner er Sandy. Hun har bodd
her i traktene helt siden hun flyttet
fra Texas!
Superkraft:
Nærangrep 2x skade

OM FIGURENE

Herr Krabbe

Denne forretningsmannen
under havet har elsket den
allmektige dollaren så lenge han
kan huske.
Superkraft: Samler dobbelt så
mange eiker

Bleke Fangarm

Han ser seg selv som en stor
kunstner, som bare venter på
at det store gjennombruddet
skal komme.
Superkraft: Dingseavtale
2x skade

KUNDESTØTTE

Gå til nettsiden vår, http://support.activision.com, for å sjekke ut kunnskapsbasen og siste nytt om
hvordan du kan få hjelp.
Støtte er tilgjengelig på følgende språk: engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, nederlandsk,
portugisisk, og svensk.
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