INSTRUKTIONSBOK

Elektronisk bruksanvisning
Tryck på HOME-knappen medan den här programvaran är
igång och välj för att visa den elektroniska bruksanvisningen.
Läs den här bruksanvisningen noga för att få ut så mycket som
möjligt av din nya programvara.
Läs den elektroniska bruksanvisningen eller bruksanvisningen till Wii U för support.

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

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

VIKTIGT: Läs noggrant Viktig hälso- och säkerhetsinformation i bruksanvisningen som medföljer Wii U™-konsolen, eller
hälso- och säkerhetsapplikationen i Wii U-menyn, innan du använder Wii U-konsolen, program eller tillbehör.
VIKTIGT: Det här spelet är upphovsrättsskyddat! Olaglig kopiering av detta spel och/eller distribution av sådana kopior kan
leda till civil- och/eller straffrättsliga påföljder.  Användning av ett ej auktoriserat tillbehör eller program som möjliggör
tekniska modifikationer i Wii U-konsolen eller program kan göra det här spelet ospelbart. Eventuellt kan en systemuppdatering
krävas för att du ska kunna spela.  Endast för användning med den europeiska/australiska versionen av Wii U-konsolen.
Trademarks are property of their respective owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.

OM SPELET
Allas favoritsvamp är tillbaka! Ta med vännerna på ett
äventyr utan motstycke! Plankton och hans nya legion med
onda robotar har förstört Krånglige krabban och stulit
kassaskåpet med receptet på krabburgare! Du och dina
vänner måste hitta nycklarna innan hemligheten försvinner
för evigt!

HUVUDMENY

Välj bana – Spela banor och lås upp nya områden! Gå sen
tillbaka till redan avklarade banor.
Alternativ – Se styrningskontroller, ändra ljudinställningar,
se medverkandelista och skriv in fusk.

KONTROLLER
Nunchuk™ och Wii-fjärrkontrollen
Byt pryl
Förflyttning
Prylaktivering

Närstrid/
markmosning

Hoppa/
dubbelhoppa
Pausmeny/
gå med i spel

Aktivera
superkraft

Wii U™ GamePad
Byt pryl
Förflyttning

Prylaktivering
Byt pryl
Aktivera
superkraft
Närstrid/
markmosning
Hoppa/
dubbelhoppa
Pausmeny/
gå med i spel

TIPS
• När någons hälsomätare är tom kan man väcka dem till liv igen
genom att stå nära dem.
• Man behöver ju inte paja en kista så fort man ser den, man kan
spara dem till senare. Man kan ju gå tillbaka dit senare om man
behöver mer hälsa.
• Fyll kraftmätaren med batterier som robotarna tappar när de går
sönder. När mätaren är full kan du använda din superkraft.
• Har du inte tid att kolla kraftmätaren? Figurerna säger till när de är
redo att använda superkrafterna, håll bara öronen öppna.
• Många fiender i närheten? Gör flera markmosningar i rad och håll
igång mosandet.
• Känns bosstriderna jobbiga? Om de har öppna ögon – skjut!

KARAKTÄRSBESKRIVNINGAR
SvampBob

Tycker att manetmetande
och bubbelblåsande är
havsfantastiskt.

Superkraft:
Odödlighet

Patrik

Mitt inre väsen
är en gåta.

Superkraft:

Markmosattacken
ökar det drabbade
området

Sandy
En av SpongeBobs närmaste
vänner är Sandy. Hon har funnits
här ända sedan hon flyttade hit
från Texas!

Superkraft:
Närstrid ger
2x skada

KARAKTÄRSBESKRIVNINGAR
Herr Krabba

Den här djuphavsentreprenören har
dyrkat pengar så länge han minns.

Superkraft:

Samlar in dubbel
mängd kugghjul

Bläckward

Han ser sig själv som
en konstens man som
bara fördriver tiden som
kassabiträde innan han får sin
stora chans.

Superkraft:
Prylar gör
2x skada

KUNDTJÄNST

Besök vår webbplats http://support.activision.com för att nå vår omfattande kunskapsbas och den
senaste information om hur man får hjälp.
Kundsupport är tillgängligt på följande språk: engelska, franska, italienska, tyska, spanska,
nederländska, portugisiska, och svenska.
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