WAARSCHUWING Lees de instructies van de Xbox 360®-console, de
handleiding van de Kinect®-sensor en de handleidingen van overige accessoires voor
belangrijke informatie in verband met veiligheid en gezondheid voordat je deze game
gaat spelen. www.xbox.com/support.

Belangrijke gezondheidswaarschuwing: lichtgevoelige aanvallen
Bij een zeer klein percentage personen kan een aanval optreden wanneer zij
worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, waaronder lichtﬂitsen of
bepaalde patronen die in videogames kunnen voorkomen. Ook bij mensen die geen
ziektegeschiedenis hebben van dergelijke aandoeningen of van epilepsie kan een
lichte aandoening optreden waardoor zij “lichtgevoelige epileptische aanvallen”
ervaren bij het bekijken van videogames. Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met
een licht gevoel in het hoofd, verminderend gezichtsvermogen, zenuwtrekken in het
gezicht of de ogen, trillen van armen of benen, desoriëntatie, verwarring, tijdelijk
verlies van bewustzijn en bewusteloosheid of stuiptrekkingen waarvan verwondingen
als gevolg van vallen of het in aanraking komen met nabije objecten het gevolg
kunnen zijn. Bij het ondervinden van een van deze symptomen, moet de game
onmiddelijk worden gestopt en een arts worden geraadpleegd. Ouders moeten
letten op deze symptomen of hun kinderen ernaar vragen - deze aanvallen treden
vaker op bij kinderen en tieners. Het risico kan worden verminderd door verder van
het scherm af te gaan zitten; een kleiner scherm te gebruiken; in een goed verlichte
kamer te spelen en niet te spelen indien slaperig of moe. Wanneer bij uzelf of een van
uw familieleden een ziektegeschiedenis van epilepsie bestaat, dient voor het spelen
een arts te worden geraadpleegd.

Mogen de Birds met je zijn!
Ga op een episch avontuur met de Angry Birds in het
legendarische Star Wars™-universum! Gebruik de Force, zwaai
met je lightsaber en knal Pigtroopers weg op een intergalactische
reis van de woestijnen van Tatooine tot de diepten van de Pig
Star, waar je het moet opnemen tegen de angstaanjagende Darth
Vader, Dark Lord van de Pigs! Kun jij een Jedi-meester worden
en het sterrenstelsel bevrijden?

Hoofdmenu
Kies welk speltype je wilt spelen:
• Single Player – Geniet van de volledige Angry Birds™ Star
Wars-ervaring. Speel nieuwe planeten vrij en probeer in elk
level drie sterren te halen.
• Multiplayer – Speel lokaal met familie of vrienden competitieve
of samenwerkende speltypen.
- Competitive Mode – Speel om de beurt één level of
een reeks van maximaal vijf levels om te zien wie de
beste is!
- Cooperative Mode – Speel om de beurt en combineer
scores in dit lokale speltype waarin je samenwerkt.
Werk samen voor maximale verwoesting!
• Settings – Verander opties en pas verschillende onderdelen in
het spel aan.
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Sterren Verdienen
Je verdient sterren door hoge scores te halen voor elk level. Je
krijgt meer punten als je een level uitspeelt met zo min mogelijk
vogels en zo veel mogelijk verwoesting.

Millennium Falcon
Je kunt op elk moment de hulp van de Millennium Falcon
inroepen om een level uit te spelen, maar je kunt hem maar
een beperkt aantal keer gebruiken. Zo kun je meer Millennium
Falcons vrijspelen: sterren halen tijdens het spelen, het spel
meerdere dagen achter elkaar spelen, lokaal de multiplayer
spelen, een level te vaak niet halen of geheimen vinden in het
hoofdmenu.

Gouden Robots
Vind gouden robots (eieren) die in de levels verstopt zijn om
geheime bonuslevels vrij te spelen.

Klantenondersteuning
Ga naar onze website http://support.activision.com en
bezoek onze uitgebreide kennisdatabase voor de nieuwste
hulponderwerpen.
Ondersteuning is beschikbaar in de volgende talen: Engels,
Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Portugees en
Zweeds.

NEDERLANDS
Handleiding voor het spel:
• Zie de e-manual van het spel of ga naar support.activision.com/manuals
Softwarelicentieovereenkomst:
• Bij het openen van de doos gaat u akkoord met de softwarelicentieovereenkomst zoals die te lezen
is op support.activision.com/license.
Privacybeleid:
• Het gebruik van dit product is in overeenkomst met ons privacybeleid, zoals die te lezen
is op http://s.activision.com/privacy/privacy.html
Garanties:
• De garantie die van toepassing is, kunt u vinden op support.activision.com/license.
Leeftijdsclassiﬁcatie:
• PEGI (Pan European Game Information)
• Leeftijdsclassiﬁcatie categorieën:

• De volgende soorten content kunnen voorkomen in het spel:

• Het derde deel geeft aan dat het spel online gespeeld kan worden:

• Voor meer informatie, gaat u naar www.pegionline.eu
Klantenservice info:
• Ga naar support.activision.com Dit product is gemaakt door Coöperatie Activision Blizzard International U.A,
Beechavenue 131-D,1119RB Schiphol-Rijk, Nederland.
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