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.

Olkoot linnut kanssasi!
Liity Angry Birdsien kanssa eeppiseen seikkailuun
legendaarisessa Star Wars™ -universumissa! Käytä voimaa,
heiluta valomiekkaa ja läjäytä possujoukkoja intergalaktisella
matkalla Tatooinen aavikoilta Possuntähden syvyyksiin – missä
kohtaat kammottavan Darth Vaderin, possujen pimeän lordin!
Onko sinusta jedimestariksi ja pystytkö palauttamaan vapauden
galaksiin?

Main Menu (Päävalikko)
Valitse, mitä pelityyppiä haluat pelata:
• Single Player (Yksinpeli) – Koe koko Angry Birds™ Star Wars
-kokemus. Avaa uusia planeettoja ja yritä saavuttaa 3 tähteä
jokaisessa kentässä.
• Multiplayer (Moninpeli) – Pelaa perheesi ja ystäviesi kanssa
paikallisessa kilpailu- tai yhteistyötilassa.
- Competitive Mode (Kilpailutila) – Hyökätkää
vuorotellen yksittäisessä kentässä tai jopa viiden kentän
sarjassa ja selvittäkää, kuka hallitsee!
- Cooperative Mode (Yhteistyötila) – Hyökätkää
vuorotellen ja yhdistäkää pisteenne paikallisessa
yhteistyöpelissä. Työskennelkää yhdessä suurinta tuhoa
varten!
• Settings (Asetukset) – Muuta asetuksia ja mukauta pelin eri
osia.
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Tähtien Ansaitseminen
Tähtiä voi ansaita saavuttamalla korkeita pistemääriä kussakin
kentässä. Pisteitä saa enemmän, kun suorittaa kentän tavoitteet mahdollisimman vähillä linnuilla ja mahdollisimman paljolla
ympäristön tuhoamisella.

Millenium Falcon
Millennium Falcon voidaan kutsua tyhjentämään kenttä milloin
tahansa, mutta sen käyttömäärä on rajoitettu. Millennium Falconeita saa lisää ansaitsemalla tähtiä pelin aikana, pelaamalla peliä
peräkkäisinä päivinä, pelaamalla paikallista moninpeliä, epäonnistumalla kentässä liian monta kertaa tai löytämällä salaisuuksia
päävalikosta.

Kultaiset Droidit
Löytämällä pelin kenttiin piilotettuja kultaisia droideja (munia) voit
avata salaisia bonuskenttiä!

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.

SUOMI
Peliohjeet:
• Katso pelinsisäistä sähköistä opasta tai käy osoitteessa support.activision.com/manuals
Ohjelmistolisenssisopimus:
• Avaamalla pakkauksen hyväksyt ohjelmistolisenssisopimuksen, joka on luettavissa osoitteessa
support.activision.com/license.
Tietosuojakäytäntö:
• Tämän tuotteen käyttöä koskee tietosuojakäytäntö, joka on luettavissa osoitteessa
http://s.activision.com/privacy/privacy.html
Takuut:
• Katso soveltuvat takuut osoitteesta support.activision.com/license.
Ikäluokitustietoja:
• PEGI (Pan European Game Information)
• Ikäluokitustietoja:

• Seuraavassa on kuvauksia sisältötyypeistä, joita pelissä voi esiintyä:

• Kolmas osa on merkki, joka osoittaa, että peliä voi pelata verkossa:

• Katso lisätietoja osoitteesta www.pegionline.eu
Asiakastukitiedot:
• Siirry osoitteeseen support.activision.com Tämän tuotteen on valmistanut Coöperatie Activision
Blizzard International U.A, Beechavenue 131-D, 1119RB Schiphol-Rijk, Alankomaat.
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