FORHOLDSREGLER
• Denne disc indeholder software til PlayStation®3-systemet. Denne disk må aldrig bruges på et andet system, da den kan tage skade.
• Denne disk opfylder kun PlayStation®3-specifikationer for PAL-markedet. Den kan ikke bruges på andre specifikationsversioner af
PlayStation®3. • Læs instruktionsmanualen til PlayStation®3 omhyggeligt for at sikre korrekt anvendelse. • Når du indsætter denne disk
i PlayStation®3-systemet, skal den altid placeres med afspilningssiden nedad. • Når du håndterer disken, må du ikke røre overﬂaden. Hold den
i kanten. • Hold disken ren og fri for ridser. Hvis overﬂaden bliver beskidt, skal du tørre den forsigtigt af med en blød, tør klud. • Disken må ikke
ligge i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys eller på meget fugtige steder. • Du må ikke anvende diske, der er uregelmæssigt formede,
revnede eller skæve, eller som er repareret med klæbemidler, da det kan medføre funktionsfejl.

SUNDHEDSADVARSEL
Spil altid, hvor der er godt oplyst. Tag regelmæssige pauser, et kvarter hver time. Stop med at spille, hvis du føler svimmelhed, kvalme, træthed
eller får hovedpine. Nogle mennesker er følsomme over for blinkende eller ﬂimrende lys eller geometriske ﬁgurer eller mønstre, kan lide
ubevidst af epilepsi og kan få epileptiske anfald, når de ser fjernsyn eller spiller videospil. Opsøg din læge, før du spiller videospil, hvis
du har epilepsi, og søg straks læge, hvis du er ude for følgende symptomer, mens du spiller: synsforstyrrelser, muskeltrækninger, andre ufrivillige
bevægelser, bevidstløshed, forvirring og/eller kramper.

PIRATKOPIERING
Uautoriseret reproduktion af alle eller nogle spildele af dette produkt samt uautoriseret brug af registrerede varemærker er sandsynligvis
kriminelt. PIRATKOPIERING er skadeligt for forbrugere samt lovlige udviklere, udgivere og forhandlere. Hvis du har mistanke om, at dette
spilprodukt er en uautoriseret kopi, eller hvis du har andre oplysninger om piratprodukter, skal du ringe til det lokale kundeservicenummer på
bagsiden af denne manual.

PEGI-ALDERSKLASSIFICERINGSSYSTEMET
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
Aldersklassificeringssystemet PEGI beskytter mindreårige mod spil, der er uegnet for den pågældende aldersgruppe. BEMÆRK! Det er ikke
en guide til spillets sværhedsgrad. Besøg www.pegi.info for at få yderligere oplysninger.
PEGI-systemet, der består af tre dele, tillader, at forældre og andre, der køber spil til børn, kan foretage et overvejet valg af de spil, der passer
til den tiltænkte spillers alder. Den første del er aldersklassificeringen:

Anden del af klassificeringen kan bestå af en eller flere beskrivelser, som angiver typen af indholdet i spillet. Afhængig af det enkelte spil kan
der være flere af disse beskrivelser. Spillets aldersklassificering afspejler indholdets intensitet. Beskrivelserne er følgende:

Tredje del er en mærkat, som angiver, at spillet kan spilles online. Denne mærkning kan bruges af udbydere af onlinespil, som har forpligtet sig
til at overholde standarder, der omfatter beskyttelse af mindreåriges onlinespil:
Besøg www.pegionline.eu
for at få yderligere oplysninger.

Kundeservicenumrene fremgår af bagsiden på denne manual.

OPDATERINGER AF SYSTEMSOFTWAREN
Oplysninger om udførelse af opdateringer af systemsoftwaren til PlayStation®3-systemet findes på
eu.playstation.com eller i dokumentet Hurtig reference til PS3™-systemet.

FORÆLDRESTYRING
Dette produkt har et forudindstillet forældrestyringsniveau baseret på indholdet. Du kan indstille forældrestyringsniveauet på
PlayStation®3-systemet til at begrænse afspilningen af et produkt med et forældrestyringsniveau, der er højere end det niveau, der er indstillet
på PS3™-systemet. Yderligere oplysninger ﬁndes i instruktionsmanualen til PS3™-systemet.
Dette produkt er klassificeret ifølge PEGI-systemet. PEGI-klassificeringerne og indholdsbeskrivelserne fremgår af produktpakken (undtagen når
der ved lov gælder et andet klassiﬁkationssystem). Forholdet mellem PEGI-systemet og forældrestyringsniveauet er følgende:

FORÆLDRESTYRINGSNIVEAU

PEGI-ALDERSGRUPPE
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I sjældne tilfælde kan niveauet for Forældrekontrol i dette produkt være højere end den gennemsnitlige aldersmærkning i dit land, fordi der
er forskellige aldersmærkninger i de lande, som dette produkt bliver solgt i. Du bliver muligvis nødt til at nulstille niveauet for Forældrekontrol
på dit PS3™-system for at kunne spille.

BLES-01911
KUN TIL PRIVAT BRUG: Dette software er med licens til afspilning udelukkende på autoriserede PlayStation®3 systemer. Al uautoriseret adgang, brug eller overførsel af produktet eller
dets grundlæggende copyright og varemærke er forbudt. Se eu.playstation.com/terms for en komplet beskrivelse af brugerrettigheder. Library programs ©1997-2013 Sony Computer
Entertainment Inc.er med licens til Sony Computer Entertainment Europe (SCEE).VIDERESALG OG UDLEJNING ER FORBUDT, MEDMINDRE DET UTRYKKELIGT ER BLEVET AUTORISERET
AF SCEE. Kun med licens til salg i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien og Oceanien.
“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.

Sådan kommer du i gang
Indstil PlayStation®3-systemet i henhold til vejledningen i brugervejledningen.
Under opstarten lyser power-indikatoren rødt for at vise, at PlayStation®3-systemet er i standbytilstand.
Tryk på power-knappen, hvorefter power-indikatoren bliver grøn.
Sæt SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic Revenge-disken ind i diskslotten med mærkatsiden opad.
Vælg Ç-ikonet i XMB™-menuen, og tryk på S-knappen for at fortsætte. Sørg for, at der er nok ledig plads på
harddiskdrevet, inden du spiller. Lad være med at indsætte eller fjerne eksterne enheder, når systemet er tændt.
Følg oplysningerne i PlayStation®3-systemets brugervejledning for at finde ud af, hvordan du sætter den trådløse
controller til, samt hvordan du genoplader den.
BEMÆRK: Oplysningerne i denne manual var korrekte på udgivelsestidspunktet, men der kan være sket mindre
ændringer sent i produktudviklingen. Alle skærmbilleder i denne manual er taget fra den engelske version af
produktet.
Gemte data til PS3™-formateret software
Gemte data til PS3™-formateret software bliver gemt på systemets harddisk. Dataene vises under “Saved Game
Utility” (enhed til gemt spil) i spilmenuen.
Vælg dit foretrukne sprog i XMB™-menuen > Indstillinger > Systemindstillinger.
Dette spil gemmer automatisk. Spillet har en funktion til automatisk indlæsning. Vi anbefaler, at du ikke nulstiller/
slukker systemet, når harddiskadgangsindikatoren blinker, da dette kan slette eller skade dataene.
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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.
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STYRING
Skift Gizmo

Skift Gizmo
Aktivér Gizmo
Aktivér Super Power
(superkraft)
Nærkampsangreb/
jordslag
Hop/dobbelthop

Bevægelse

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.
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FIGURERNE

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

Mr. Krabs

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

Patrick

SvampeBob

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

Blækvard

Han ser sig selv som
Mit mentale liv er en en kunstner, der kun
gåde for de fleste.
arbejder i kassen,
Superkræft: Jordslag indtil han får sit store
giver mere områdeskade
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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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.
När du ser dessa symboler på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar anger det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte
ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal
lagstiftning eller regler för deponering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på
det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt och elektroniskt avfall. Det här tecknet kan användas på batterier i kombination med andra
kemiska tecken. De kemiska tecknen för kvicksilver (Hg) och bly (Pb) ﬁnns med om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,004 % bly.
Hvis du ser et af symbolerne på et af vores elektroniske produkter, batterier eller indpakninger, indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke er
husholdningsaffald i Europa. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du følge de lokale regler og love for bortskaffelse af elektronisk udstyr/batterier. Dermed
hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald. Dette symbol kan optræde på
batterier sammen med andre kemiske symboler. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) vises, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv
eller mere end 0,004 % bly.
Jos tämä merkki ilmenee sähkötuotteissamme, akuissamme tai pakkauksissamme, se tarkoittaa sitä, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää tavallisen
talousjätteen mukana missään Euroopan maassa. Varmista tuotteen ja akun oikea käytöstäpoistotapa hävittämällä se paikallisten lakien tai sähkötuotteita/akkuja koskevien
hävitysvaatimusten mukaisesti. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa. Tätä
merkkiä saatetaan käyttää paristoissa ja akuissa yhdessä muiden kemiallisten merkkien kanssa. Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kemiallisia merkkejä käytetään, jos paristo tai akku
sisältää yli 0,0005 prosenttia elohopeaa tai yli 0,004 prosenttia lyijyä.
Når du ser dette symbolet på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig
søppel i Europa. Produktet eller batteriet skal kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Når du gjør dette,
hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse. Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. De
kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller mer enn 0,004 % bly.
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