VARNING!
• Denna skiva innehåller programvara avsedd för PlayStation®3-systemet. Använd aldrig skivan i andra system eftersom skivan då kan skadas.
• Skivan följer enbart PlayStation®3-specifikationerna för PAL-marknaden. Den kan inte användas på PlayStation®3-system som följer andra
speciﬁkationer. • Läs noggrant igenom dokumentationen till ditt PlayStation®3-system så att du använder systemet på ett korrekt sätt.
• Placera alltid skivan med etiketten uppåt när du sätter in den i ditt PlayStation®3-system. • Vidrör inte skivans yta när du hanterar den. Håll
i skivans kanter. • Håll skivan ren och repa den inte. Om ytan är smutsig torkar du försiktigt av den med en mjuk och torr trasa. • Placera inte
skivan i närheten av värmekällor, i direkt solljus eller i fuktiga miljöer. • Använd inte en skiva om den är oval, om den innehåller sprickor eller
om den har reparerats med självhäftande material, eftersom det kan orsaka skador.

HÄLSOVARNING
Spela alltid i en väl upplyst miljö. Ta regelbundna pauser, cirka 15 minuter varje timme. Avbryt spelandet om du känner dig yr, illamående, trött
eller har huvudvärk. Vissa personer är känsliga för blinkande/ﬂimrande ljus och geometriska former/mönster och kan ha epileptiska anlag utan
att det har upptäckts, vilket kan leda till att de drabbas av epileptiska anfall när de tittar på TV eller spelar TV-spel. Kontakta en läkare innan
du spelar TV-spel om du lider av epilepsi, och omedelbart om du upplever några av följande symptom när du spelar: Synförändringar,
muskelsammandragningar, andra ofrivilliga rörelser, yrsel, förvirring och/eller krampanfall.

OLOVLIG KOPIERING
Olovlig reproducering av hela eller delar av denna produkt och otillåten användning av registrerade varumärken är ett brott mot svensk och
internationell lagstiftning. Olovlig kopiering skadar både konsumenter och seriösa utvecklare, utgivare och återförsäljare. Om du misstänker att
du har en otillåten kopia av denna spelprodukt, eller om du har någon annan information om otillåtet kopierade produkter, ber vi dig kontakta
din lokala kundtjänst. Du hittar numret på baksidan av den här manualen.

PEGI:s (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
KLASSIFICERINGSSYSTEM
PEGI:s klassificeringssystem är utformat för att skydda minderåriga från spel som är olämpliga för deras åldersgrupp. Observera att det inte
är en klassificering av spelets svårighetsgrad. Mer information finns på www.pegi.info.
PEGI-märkningens tre delar hjälper föräldrar och personer som köper spel åt barn att fatta ett välgrundat beslut som passar målgruppens ålder.
Den första delen är åldersmärkningen:

Den andra delen kan bestå av en eller flera symboler som beskriver innehållet i spelet. Antalet märken kan variera från spel till spel.
Åldersmärkningen speglar hur grovt detta innehåll är. De beskrivande symbolerna är:

Den tredje delen är en symbol som visar att spelet kan spelas online. Symbolen får enbart användas av speltillverkare som har förbundit sig att
följa vissa riktlinjer för att bland annat skydda minderåriga vid onlinespel.

Mer information finns på
www.pegionline.eu

Du hittar telefonnumret till vår kundtjänst på baksidan av den här manualen.

UPPDATERA SYSTEMPROGRAMVARAN
För information om hur man uppdaterar systemprogramvaran till ditt PlayStation®3-system, gå in på
eu.playstation.com eller använd PS3™-systemets medföljande Snabbhandledning.

BARNLÅSFUNKTION
Den här produkten har en förinställd barnlåsnivå baserad på dess innehåll. Du kan ange barnlåsnivån på PlayStation®3 så att det inte går att
spela upp en produkt med en barnlåsnivå som överstiger den angivna nivån på PS3™-systemet. Mer information hittar du i dokumentationen
till ditt PS3™-system.
Denna produkt är klassiﬁcerad enligt åldersmärkningssystemet PEGI. Både PEGI-nivån och en beskrivning av innehållet ﬁnns på förpackning
(såvida inte gällande lagstiftning kräver att ett annat klassificeringssystem används). Följande tabell visar förhållandet mellan PEGI-nivån och
barnlåsnivån:

NIVÅ PÅ INNEHÅLLSFILTER

PEGI:S REKOMMENDERADE
ÅLDER
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I sällsynta fall kan nivån för föräldrakontroll av den här produkten vara högre än vad som gäller i ditt land. Detta är för att åldersgränserna
varierar mellan olika länder. Du kan behöva återställa nivån för föräldrakontroll på ditt PS3™-system för att spelet ska kunna spelas.
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eller dess underliggande verk som skyddas av copyright och varumärken är förbjuden. Fullständig information om användarrättigheter ﬁnns på eu.playstation.com/terms. Library programs
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Att komma igång
Anslut PlayStation®3-systemet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
När systemet startar kommer strömindikatorn att lysa rött, vilket betyder att PlayStation®3-systemet står i
vänteläge.
Tryck på strömknappen så börjar strömindikatorn lysa grönt.
Sätt in SvampBob Fyrkant: Planktons robothämnd-spelskivan i skivfacket med etiketten uppåt. Välj
Ç-symbolen i XMB™-menyn och tryck på S-knappen för att fortsätta. Se till att det finns tillräckligt med
utrymme på hårddisken innan du börjar spela. Koppla inte bort och anslut inte tillbehör medan strömmen är
på.
Se bruksanvisningen för PlayStation®3-systemet för mer information om du hur ställer in och laddar en
trådlös handkontroll.
OBS! Informationen i den här bruksanvisningen var korrekt då manualen gick i tryck, men vissa mindre
förändringar kan ha skett sent under spelets utveckling. Alla skärmbilder i den här bruksanvisningen är tagna
från den engelska versionen av spelet.
Sparade data för PS3™-programvara
Sparade data för PS3™-programvara sparas på systemets hårddisk. Alla data visas i “Verktyg för sparade
data” i spelmenyn.
Välj ditt språk från XMB™-menyn > Inställningar > Systeminställningar.
Den här titeln sparar automatiskt data. Den här titeln laddar automatiskt data. Det är inte rekommenderat att du
startar om/stänger av ditt system när indikatorn för hårddiskåtkomst blinkar, då detta kan orsaka att du förlorar
eller skadar data.
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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!
Alternativ – Se styrningskontroller, ändra ljudinställningar, se
medverkandelista och skriv in fusk.
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KONTROLLER
Byt pryl

Byt pryl
Prylaktivering
Aktivera superkraft
Närstrid/
markmosning
Hoppa/
dubbelhoppa

Förflyttning

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.
• 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!
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KARAKTÄRSBESKRIVNINGAR

Sandy

Herr
Krabba

En av SvampBobs
närmaste vänner är Sandy.
Hon har funnits här ända
Den här
sedan hon flyttade hit
djuphavsentreprenören
från Texas!
har dyrkat pengar så
Superkraft:
länge han minns.
Närstrid ger
Superkraft: Samlar in
2x skada
dubbel mängd kugghjul

Patrik

SvampBob

Tycker att
manetmetande och
bubbelblåsande är
havsfantastiskt.
Superkraft: Odödlighet

Bläckward

Han ser sig själv som
Mitt inre väsen är en en konstens man som
gåta.
bara fördriver tiden
Superkraft:
som kassabiträde
Markmosattacken ökar
innan han får sin
det drabbade området
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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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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