VAROITUS Lue tärkeät turvallisuus- ja terveystiedot Xbox 360® -konsolin,
Kinect®-sensorin ja mahdollisten muiden lisälaitteiden käyttöoppaista ennen tämän
pelin pelaamista. www.xbox.com/support.

Tärkeä terveysvaroitus: Valoyliherkkyyden aiheuttamat epileptiset kohtaukset
Hyvin harvat ihmiset voivat saada epileptisen kohtauksen tietyntyyppisistä
visuaalisista kokemuksista. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi vilkkuvat
valot tai videopeleissä esiintyvät kuviot. Jopa henkilöillä, joilla ei aiemmin
ole ollut kouristuskohtauksia tai epileptisiä kohtauksia, saattaa olla taipumus
“valoyliherkkyyden aiheuttamiin kouristuskohtauksiin” videopelejä pelatessaan.
Oireita voivat olla huimaus, näkökentän muuttuminen, silmien tai kasvojen
nykiminen, käsien tai jalkojen nykiminen tai vapina, keskittymiskyvyn puute, sekavuus,
tajunnan menetys tai kouristukset, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen esimerkiksi
kaatumisen tai esineisiin törmäämisen seurauksena. Lopeta pelaaminen heti ja
hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla on joitakin näistä oireista. Vanhemmat,
tarkkailkaa lapsianne näiden oireiden varalta – lapsilla ja teini-ikäisillä on suurempi
riski saada epileptinen kohtaus. Riskiä voi vähentää istumalla kauempana näytöstä,
käyttämällä pienempää näyttöä, pelaamalla hyvin valaistussa huoneessa ja olemaan
pelaamatta, kun on väsynyt tai rasittunut. Jos sinulla tai sukulaisillasi on ollut aiemmin
tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele lääkärin kanssa ennen pelaamista.

Päävalikko
Seuraa neljän kilpikonnan seikkailua kadonneiden mutageenikanisterien löytämiseksi.
Taistele Foot Clan -sotilaita ja Kraang-droideja vastaan estääksesi Shredderiä
toteuttamasta pahoja suunnitelmiaan!
START – siirry tarinakarttaan ja aloita peli.
UPGRADES – hanki kilpikonnille uusia liikkeitä ansaitsemillasi energioilla.
EXTRAS – harjoittele Time Attack -hyökkäyksiä ja taisteluita Survival Mode
-tilassa tai rentoudu Atomic Robo-X:n parissa.
OPTIONS – muokkaa pelin ohjainasetuksia ja katso tekijätiedot.
EXCLUSIVE – täällä voit antaa koodeja.

Pysäytysvalikko
RESUME – jatka seikkailua.
QUIT – lopeta ja palaa päävalikkoon.
OPTIONS – muokkaa ohjainasetuksia.

Ohjaintoiminnot
Heittotähti, savupommi, sokaisukranaatti

Tartu
Voimahyökkäys/
raivohyökkäys
Juokse

Hyökkää
Hyppää

Vaihda hahmoa

Pysäytä

Vinkkejä
• Kullakin kilpikonnalla on hieman muista eroavia kykyjä. Kokeile kaikkia ja valitse
oma suosikkisi!
• Voimahyökkäysmittari täyttyy hiljalleen automaattisesti, mutta sinun on hyökättävä
vihollisten kimppuun, jos haluat mittarin täyttyvän raivohyökkäykseen saakka.
• Voit käyttää lisäaseina joko savupommeja, sokaisukranaatteja tai heittotähtiä. Jos
poimit uuden lisäaseen, se korvaa aiemmin käyttämäsi.
• Saat näytöllä ilmoituksen, kun voit käyttää skanneria piilotettujen Kraangsalaisuuksien etsimiseen. Muista, että skanneria voi käyttää vain, kun lähettyvillä ei
ole vihollisia.

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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