ADVARSEL! Læs alle manualer til Xbox 360®, Kinect®-sensoren og
ekstraudstyr for at få vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger.
www.xbox.com/support.

Vigtig sundhedsadvarsel: Lysfølsomme anfald
Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder,
deriblandt blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer,
der ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret
tilstand, som kan medføre “lysfølsomme anfald” ved brug af videospil. Symptomer
kan bl.a. være svimmelhed, ændret syn, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk
eller rystelser i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt tab af
bevidstheden. Anfald kan også medføre bevidstløshed eller kramper, som kan føre til
skader, hvis du falder eller rammer genstande tæt ved. Stop spillet straks, og søg
læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør holde øje med deres
børn eller spørge dem om ovenstående symptomer – det er mere sandsynligt, at børn
og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen kan reduceres ved at
sidde længere væk fra skærmen, bruge en mindre skærm, spille i et veloplyst lokale og
ikke spille. når du er svimmel eller træt. Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i
din familie har anfald eller epilepsi.

Hovedmenu
Følg historien om de fire Turtles i deres søgen efter de forsvundne beholdere med
mutagen. Kæmp mod bølger af Foot Clan-soldater og Kraangs droider for at stoppe
Shredder, før han kan fuldføre sine onde planer.
START – åbn historiekortet, og start et spil.
UPGRADES – brug dine optjente energiskår her for at låse op for nye manøvrer
til hver Turtle.
EXTRAS – træn i spiltyperne Time Attack og Survival, eller slap af med
Atomic Robo-X.
OPTIONS – justér spillets indstillinger, og se, hvem der har lavet det.
EXCLUSIVE – indtast dine eksklusive koder her.

Pausemenu
RESUME – fortsæt dit eventyr.
QUIT – afslut til hovedmenuen.
OPTIONS – se controllerens opsætning.

Styring
Kastestjerne / røgbombe / blitzbombe

Greb
Kraftangreb /
Fury
Løb

Angrib
Hop

Skift figur

Pause

Tip
• Hver Turtle har lidt forskellige evner. Spil med hver af dem, og vælg din favorit!
• Din kraftangreb-måler bliver langsomt fyldt op af sig selv, men du skal angribe
fjender for at fylde måleren op til Fury-angrebet.
• Du kan vælge imellem røgbomber, blitzbomber eller kastestjerner som sekundært
våben. Dit aktuelle sekundære våben bliver udskiftet, når du samler et nyt op.
• Du vil se en meddelelse på skærmen, når du kan bruge scanneren til at afsløre
Kraangs skjulte hemmeligheder. Du kan kun bruge den, når der ikke er fjender i
nærheden.

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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