VAROTOIMENPITEET
• Tämä levy sisältää PlayStation®3-järjestelmälle tarkoitetun ohjelmiston. Älä koskaan käytä tätä levyä muussa järjestelmässä, sillä tämä
saattaa johtaa levyn vahingoittumiseen. • Tämä levy toimii vain PAL-standardin kanssa yhteensopivissa PlayStation®3-järjestelmissä. Tätä
levyä ei voi käyttää muissa PlayStation®3-järjestelmän versioissa. • Lue PlayStation®3-järjestelmän käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa. • Aseta tämä levy PlayStation®3-järjestelmän levyasemaan aina tietopuoli alaspäin. • Älä kosketa levyn pintaa käsitellessäsi
sitä. Kosketa vain sen reunoja. • Pidä levy puhtaana ja vältä sen naarmuttamista. Jos levyn pinta likaantuu, pyyhi levy hellävaroin kuivalla
liinalla. • Älä säilytä levyä lämmönlähteiden lähellä, suorassa auringonvalossa tai kosteissa tiloissa. • Älä koskaan käytä poikkeavan muotoista,
murtunutta, vääntynyttä tai liima-aineilla korjattua levyä, sillä tämä saattaa johtaa järjestelmän vaurioitumiseen.

TERVEYSVAROITUS
Pelaa aina hyvin valaistussa tilassa. Pidä taukoja säännöllisesti, 15 minuuttia jokaisen tunnin jälkeen. Lopeta pelaaminen, jos tunnet huimausta,
pahoinvointia, uupumusta tai päänsärkyä. Ihmiset, jotka ovat herkkiä välähdyksille, vilkkuville valoille tai geometrisille muodoille ja kuvioille,
voivat sairastaa piilevää epilepsiaa ja voivat saada kohtauksen katsoessaan televisiota tai pelatessaan videopelejä. Ota yhteyttä lääkäriisi
ennen videopelien pelaamista, jos sinulla on diagnosoitu epilepsia. Lopeta pelaaminen heti, jos sinulla on oireita: huimaus, näköharhat,
lihaskrampit, muut hallitsemattomat liikkeet, sekavuus, keskittymishäiriöt ja/tai kouristukset.

PIRATISMI
Tämän pelin tai sen osan luvaton kopioiminen tai rekisteröityjen tavaramerkkien luvaton käyttäminen voivat johtaa rikossyytteeseen.
PIRATISMI tuottaa vahinkoa niin kuluttajille kuin ohjelmiston kehittäjille, julkaisijoille ja jälleenmyyjille. Jos epäilet, että olet saanut haltuusi
pelin luvattoman kopion, tai jos sinulla on tietoa piraattituotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla tämän ohjekirjan lopussa
olevaan numeroon.

PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
-IKÄMERKINTÄJÄRJESTELMÄ
PEGI-ikämerkintäjärjestelmä suojelee alaikäisiä peleiltä, jotka eivät sovi heidän ikäisilleen. HUOMAA, että se ei anna viitteitä pelin vaikeuteen.
Lisätietoja on osoitteessa www.pegi.info
Kolmiosaisen PEGI-ikämerkintäjärjestelmän avulla vanhemmat ja muut pelejä lapsille ostavat voivat valita pelaajan ikäryhmälle sopivia pelejä.
Ensimmäinen on ikämerkintä.

Merkinnän toinen osa saattaa koostua yhdestä tai useammasta sisältökuvakkeesta. Pelin tyypin perusteella kuvakkeita voi olla useita. Pelin
ikämerkintä kuvastaa sisällön voimakkuutta. Kuvakkeet ovat:

Merkinnän kolmas osa on tunnus, josta näkee, että peliä voi pelata verkossa. Tätä tunnusta saavat käyttää vain sellaiset verkkopelitoimittajat,
jotka ovat sitoutuneet ylläpitämään normeja, joihin kuuluu alaikäisten suojeleminen verkkopelissä.
Lisätietoja on osoitteessa
www.pegionline.eu

Asiakaspalvelunumeromme löydät tämän ohjekirjan takakannesta.

JÄRJESTELMÄOHJELMISTO-PÄIVITYKSET
Saat lisätietoja PlayStation®3-järjestelmän Järjestelmäohjelmisto-päivitysten suorittamisesta osoitteesta
eu.playstation.com tai PS3™-järjestelmän kohdasta Pikaopas.

SISÄLLÖNSUODATUS
Tälle tuotteelle on määritelty sisällönsuodatuksen taso tuotteen sisällön perusteella. Voit määrittää PlayStation®3-järjestelmään
sisällönsuodatuksen tason, joka estää tuotteen käyttämisen, jos sen taso on korkeampi kuin PS3™-järjestelmän taso. Lisätietoja
sisällönsuodatuksen määrittämisestä saat PS3™-järjestelmän käyttöohjeesta.
Tämä tuote on luokiteltu PEGI-järjestelmän mukaisesti. PEGI-järjestelmän merkit ja sisällön laadun kuvaukset on painettu tuotepakettiin
(pois lukien maat, joissa käytetään toista ikäluokitusjärjestelmää). Sisällönsuodatuksen tasot vastaavat PEGI-järjestelmän luokituksia
seuraavalla tavalla:

SISÄLLÖNSUODATUKSEN
TASO

PEGI-IKÄLUOKITUS

9
7
5
3
2
Poikkeustapauksissa tuotteen lapsilukon taso saattaa olla maassasi käytettyä ikäluokitusta korkeampi, koska ikäluokitusjärjestelmät
vaihtelevat eri maissa, joissa tätä tuotetta myydään. Voit joutua nollaamaan PS3™-järjestelmän lapsilukon ennen kuin voit pelata.
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Aloittaminen
Valmistele PlayStation®3-järjestelmä sen käyttöohjeen neuvomalla tavalla.
Ennen käynnistystä järjestelmän merkkivalo palaa punaisena merkiksi siitä, että PlayStation®3-järjestelmä on
valmiustilassa.
Paina virtapainiketta, jonka jälkeen virtamerkkivalo palaa vihreänä.
Laita SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic Revenge -levy levyasemaan kuvapuoli ylöspäin. Valitse
Kotivalikosta Ç-kuvake ja paina S-näppäintä jatkaaksesi. Varmista ennen pelaamisen aloittamista, että
kiintolevyllä (HDD) on riittävästi vapaata tilaa. Älä lisää tai irrota lisälaitteita virran ollessa päällä.
Lisätietoa langattoman ohjaimen asentamisesta ja lataamisesta löydät PlayStation®3-järjestelmän käyttöohjeesta.
HUOMAA: Tämän ohjeen tiedot pitivät paikkansa sen julkaisuhetkellä, mutta tuotteeseen on saatettu tehdä joitain
pieniä muutoksia kehittelyn myöhäisessä vaiheessa. Kaikki tästä ohjeesta löytyvät näyttöruutukuvat on otettu
tuotteen englanninkielisestä versiosta.
PlayStation®3-formaatin ohjelmiston tallennustiedot
PS3™-formaatin ohjelmiston tallennustiedot tallennetaan järjestelmän kiintolevyasemaan. Tiedot näkyvät Pelitvalikon kohdassa ”Tiedon tallennustyökalu”.
Valitse haluamasi kieli Kotivalikon kohdasta Asetukset > Järjestelmäasetukset.
Tämä peli tallentuu automaattisesti. Tämä peli latautuu automaattisesti. Älä sammuta järjestelmän virtaa tai resetoi
sitä, kun HDD-käytön merkkivalo vilkkuu, sillä tällöin tietoa saattaa kadota tai se voi vahingoittua.
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TIETOA
Suosikkisienesi tulee taas! Ota ystävät mukaan ainutlaatuiselle
seikkailulle! Plankton ja sen pahojen robottien lauma on tuhonnut
Ravunkuoren ja varastanut kassakaapin, johon kuuluisan rapupiiraan
resepti on piilotettu. Sinun tehtävänäsi on löytää piilotetut avaimet
ennen kuin salainen resepti on iäksi mennyttä!

MAIN MENU (PÄÄVALIKKO)
Level Select (Tason valinta) – Suorita kenttiä avataksesi ja voidaksesi
pelata aiemmin suoritettuja kenttiä.

Options (Asetukset) – Tarkista ohjaimet, muuta ääniasetuksia, katso
tekijätiedot ja lisää huijauskoodit.

5

CONTROLS (OHJAUS)
Vaihda kojeita

Vaihda kojeita
Kojeiden aktivointi
Aktivoi supervoima
Lähitaistelu /
Maamäjäys
Hyppy/kaksoishyppy

Liikkuminen

Tauko Valikko / Liity peliin

VINKKEJÄ

• Kun hahmon terveyspalkki on tyhjä, toinen hahmo voi herättää sen seisomalla
kaatuneen hahmon vieressä.
• Jokaista nähtyä arkkua ei tarvitse murtaa auki välittömästi, säästä niitä. Voit
aina palata taaksepäin, jos tarvitset lisää terveyttä.
• Ei tarvitse kuikuilla voimamittaria... Hahmot kertovat kun ovat valmiita käyttää
supervoimiaan, muista olla kuulolla.
• Onko lähistöllä paljon vihollisia? Voit tehdä maamäjäyksen useita kertoja
peräkkäin jatkaaksesi tuhoamista.
• Vaivaavatko pomotaistelut? Jos silmät ovat auki, ammu.
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PELIN HAHMOT

Sanna

Herra Rapu

Sanna on yksi Paavo
Syvänmeren yrittäjä on
Pesusienen parhaista
palvonut kaikkivoipaa
ystävistä. Hän on ollut
paikkakunnalla Teksasista taalaa niin kauan kuin
muistaa.
muuttonsa jälkeen!
Supervoima: Kerää
Supervoima:
kaksin
verroin
Lähitaisteluhyökkäykset
hammasrattaita
tekevät
2x vahingon

Patrik

Paavo
Pesusieni

Hänestä
meduusankalastus ja
kuplien puhaltelu ovat
parasta ikinä.
Supervoima:
Voittamattomuus

Jalmari

Pitää itseään
Mieleni liikkeet ovat taiteiden tuntijana, on
mysteeri.
väliaikaisesti kassalla
Supervoima:
kunnes hänen
Maamäjäyksen
mahdollisuutensa
vaikutusalue laajenee
koittaa.
Supervoima: Kojeet
tekevät
2x vahingon

ASIAKASTUKI
Tutustu kattavaan tietokantaamme osoitteessa
http://support.activision.com. Samoilta sivuilta löydät myös ajankohtaista
tietoa tuen saamisesta.
Tukea on saatavana seuraavilla kielillä: englanti, ranska, italia, saksa, hollanti,
portugali ja ruotsi.
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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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