FORHOLDSREGLER
• Denne disken inneholder programvare til PlayStation®3-systemet. Bruk aldri denne disken på noe annet system, da den kan bli skadet.
• Denne disken samsvarer kun med PlayStation®3-spesifikasjonene for PAL-markedet. Den kan ikke brukes på andre spesifikasjonsversjoner av
PlayStation®3. • Les instruksjonshåndboken til PlayStation®3 nøye for å sikre riktig bruk. • Når du setter disken inn i PlayStation®3-systemet,
må den alltid plasseres med avspillingssiden ned. • Ikke berør overflaten når du håndterer disken. Hold den i kantene. • Hold disken ren og
fri for riper. Hvis overflaten blir tilsmusset, tørker du den forsiktig med en myk, tørr klut. • Ikke la disken ligge i nærheten av varmekilder eller
i direkte sollys eller mye fuktighet. • Ikke bruk disker som har ujevn form, har sprekker eller er bøyde, og heller ikke disker som er reparert
med lim. Dette kan skade systemet.

HELSEADVARSEL
Spill alltid i omgivelser med god belysning. Ta jevnlige pauser, 15 minutter hver time. Slutt å spille hvis du opplever svimmelhet, kvalme, tretthet
eller hodepine. Enkelte personer som er følsomme overfor blinkende eller flimrende lys eller geometriske figurer og mønstre, kan ha en skjult
epilepsi og kan få epileptiske anfall når de ser på TV eller spiller videospill. Rådfør deg med legen før du spiller videospill hvis du har epilepsi,
og kontakt lege øyeblikkelig hvis du opplever noen av følgende symptomer mens du spiller: synsforstyrrelser, muskelrykninger, andre ufrivillige
bevegelser, tap av bevissthet, forvirring og/eller krampetrekninger.

HELSEADVARSEL FOR 3D-SPILL
Noen mennesker kan oppleve ubehag (som såre og slitne øyne eller kvalme) mens de ser på 3D-bilder eller spiller stereoskopiske 3D-spill
på 3D-TV-er. Hvis du opplever ubehag, bør du umiddelbart slutte å bruke TV-apparatet og ikke bruke det igjen før ubehaget har gitt seg.
Generelt sett, anbefaler vi at du unngår langvarig uavbrutt bruk av PlayStation®3-systemet, og at du tar 15 minutter pause for hver time
du spiller. Hvor ofte man bør ta pauser og hvor lenge pausene bør vare når man spiller stereoskopiske 3D-spill eller ser på 3D-filmer varierer fra
person til person – husk å ta pauser som er lange nok til at alle følelser av ubehag gir seg. Hvis symptomene vedvarer, må du snakke med lege.
Synet til barn (spesielt barn som er yngre enn seks år gamle) er fremdeles under utvikling. Vi anbefaler at du snakker med en barnelege eller
en optometriker før du lar små barn se 3D-video eller spille stereoskopiske 3D-spill. Voksne bør ha tilsyn med små barn for å sørge for at de
følger anbefalingene over.

PIRATVIRKSOMHET
Uautorisert reproduksjon av hele eller deler av dette produktet og uautorisert bruk av registrerte varemerker er i de fleste tilfeller et lovbrudd.
PIRATVIRKSOMHET skader både forbrukere og legitime utviklere, utgivere og forhandlere. Hvis du har mistanke om at dette spillproduktet
er en uautorisert kopi, eller har annen informasjon om piratprodukter, bør du ringe til nærmeste kundeservicenummer som står bak på
denne håndboken.

OPPDATERING AV SYSTEMPROGRAMVARE
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer systemprogramvaren for PlayStation®3-systemet, kan
du gå inn på eu.playstation.com eller slå opp i Hurtigreferanse-dokumentet til PS3™-systemet.

MERK: Velg språket du vil spille med i systeminnstillingene før du fortsetter å spille.
MERK: Dette spillet bruker en automatisk lagringsfunksjon. Ikke skru av systemet mens tilgangsindikatoren for HDD blinker.

Se på baksiden av denne håndboken for telefonnumre til kundeservice.

PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION (PEGI)
ALDERSKLASSIFISERINGSSYSTEM
Aldersklassifiseringssystemet PEGI beskytter mindreårige fra spill som ikke er passende for deres aldersgruppe. NB! Dette er ikke en veiledning
angående spillets vanskelighetsgrad. Du finner mer informasjon på www.pegi.info.
PEGI består av tre deler og lar foreldre og andre som kjøper spill til barn ta en velinformert avgjørelse som passer for aldersgruppen til den
aktuelle spilleren. Første del er en aldersklassifisering:

Den andre delen av klassifiseringen kan bestå av én eller flere beskrivelser som angir innholdstypen i spillet. Det kan være mange eller
få beskrivelser, avhengig av spillet. Aldersklassifiseringen for spillet gjenspeiler innholdets intensitet. Beskrivelsene er:

Den tredje delen er et merke som angir at spillet kan spilles på nett. Dette merket kan bare brukes av leverandører av spill på nett som har
forpliktet seg til å opprettholde standarder som inkluderer beskyttelse av mindreårige i spill på nett:

Du finner mer informasjon på
www.pegionline.eu

FORELDREKONTROLL
Dette produktet har et forhåndsvalgt foreldrekontrollnivå basert på innholdet. Du kan angi foreldrekontrollnivået på PlayStation®3 for
å begrense avspilling av et produkt med et nivå som er høyere enn det som er valgt på PS3™-systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du
opp i instruksjonshåndboken til PS3™-systemet.
Dette produktet er klassifisert i samsvar med aldersgrensesystemet PEGI. Klassifiseringsmerker og innholdsbeskrivelser fra PEGI vises
på produktemballasjen (unntatt hvis et annet klassifiseringssystem gjelder ifølge lov). Slik er forholdet mellom PEGI-systemet og
foreldrekontrollnivået:
FORELDREKONTROLLNIVÅ
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PEGI-ALDERSKLASSIFISERING

I sjeldne tilfeller kan foreldrekontrollnivået for dette produktet være høyere enn aldersgrensen som gjelder i ditt land, på grunn av forskjeller
i aldersklassifiseringen i de ulike landene der dette produktet selges. Du må kanskje tilbakestille foreldrekontrollnivået på PS3™-systemet for
å kunne spille.

BLES-02172
KUN TIL HJEMMEBRUK: Denne programvaren er kun lisensiert for spill på autoriserte PlayStation®3-systemer. Det er mulig at en oppdatering av PlayStation®3-systemprogramvaren
er nødvendig. All uautorisert tilgang, bruk eller overføring av produktet eller dets underliggende copyright og trademark materiale er forbudt. Gå til eu.playstation.com/terms for opplysninger
om alle brukerrettigheter. Library programs ©1997-2014 Sony Computer Entertainment Inc. utelukkende lisensert til Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). VIDERESALG OG
UTLEIE ER FORBUDT MED MINDRE UTTRYKKELIG AUTORISERT AV SCEE. PlayStation®Network, PlayStation®Store og PlayStation®Home er underlagt bruksvilkår og er ikke tilgjengelig
i alle land eller på alle språk. (eu.playstation.com/terms) Bredbåndstilkobling til Internett er påkrevd. Brukere er ansvarlige for utgifter forbundet med bredbåndstilknytning. Deler av
innholdet er betalingstjenester. Brukere må være minst 7 år, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foresatte. Nettverksfunksjoner kan trekkes tilbake med rimelig forhåndsvarsel –
se eu.playstation.com/gameservers for mer informasjon. Lisensert for salg i kun Europa, Midtøsten, Afrika, India og Oseania.
“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. SKYLANDERS SUPERCHARGERS © 2015 Activision
Publishing, Inc. SKYLANDERS, SKYLANDERS SPYRO’S ADVENTURE, SKYLANDERS GIANTS, SKYLANDERS SWAP FORCE, SKYLANDERS TRAP TEAM, SKYLANDERS SUPERCHARGERS, PORTAL
OF POWER, TOYS TO LIFE, BRING THE SKYLANDERS TO LIFE and ACTIVISION are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their
respective owners. SKYLANDERS SUPERCHARGERS uses Havok®. © Copyright 1999-2015 Havok.com Inc. (and its Licensors). All Rights Reserved. See www.havok.com for details. Patent
http://www.activision.com/legal. Made in Austria. All rights reserved.
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INNLEDNING

Vær hilset, portalmester! Skylands trenger hjelp av deg! Kaos er tilbake
med sin mest utspekulerte plan noensinne. Han har konstruert en
dommedagsmaskin, som går under navnet Himmelspiseren, og den gir
Mørket krefter! Jo mer av himmelen den fortærer, desto sterkere blir Mørket.
Men ingen grunn til panikk! Vi har satt sammen et eliteteam med skylandere
som vi kaller SuperChargere, og de skal styre en ustoppelig flåte med
fremkomstmidler som drives av legendariske sprekkdannere! Nå må du
hjelpe dem med å bruke disse fremkomstmidlene på land, til sjøs og i luften
for å stoppe Kaos og Mørket før det er for sent. Lykke til, portalmester.

PORTAL OF POWER™

Når du skal starte Skylanders SuperChargers™, må Portal of Power
først kobles til PlayStation 3-systemet. Når PS3™-systemet er skrudd
®
av, kobler du Portal of Power til en tilgjengelig USB-port. Skru på
PS3™-systemet, så er Portal of Power™ klar til bruk. Når skylandere og
fremkomstmidler plasseres på Portal of Power™, våkner de til liv i Skylands.
Merk: Elektroniske innretninger og metalloverflater kan skape interferens
med Portal of Power™.

LEKEPLASSERING

Du kan plassere opptil tre leker på Portal of Power samtidig: 1 skylander og
1 fremkomstmiddel i solospillet, 2 skylandere og 1 fremkomstmiddel i lokalt
samarbeid. I tillegg kan du plassere 1 trofé (selges separat).
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SPILLKONTROLLER
SKYLANDERKONTROLLER
FJERNE LEGENDARISK SKATT
SAMARBEIDSTELEPORTERING
(HOLD INNE)

PLASSERE LEGENDARISK SKATT
HANDLING

PAUSE

LAGET MITT

D ANGREP 2
F ANGREP 1
A ANGREP 3
S HOPPE
BEVEGELSE

FREMKOMSTMIDDELKONTROLLER
SLADDE (LAND) DYKKE (SJØ) BREMSE (HIMMEL)
BYTTE AV FØRER
I SAMARBEID (HOLD INNE)

LAGET MITT

GASS

PAUSE

D ANGREP 2
F ANGREP 1
A BREMS/REVERS

FREMKOMSTMIDDELMODIFIKASJONER

S FREMKOMSTMIDDELHANDLING

BEVEGELSE/HORN (TRYKK INN)
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VALG AV LAGRINGSFELT OG SPILLESTIL

Når du spiller Skylanders™ SuperChargers for første gang, velger du en av
de fire spillestilene og trykker på S for å velge et nytt lagringsfelt og starte
et nytt spill. Hvis du har lagret et spill tidligere, trykker du på S for å ta frem
lagringsfeltmenyen og trykker på S for å velge spillet du har lagret. Du kan
også trykke på D for å slette et lagret spill og frigjøre et lagringsfelt.

MENYNAVIGERING

Venstre spak – Navigering i menyer
S – Trykk for å bekrefte
A – Trykk for å gå tilbake til forrige meny eller avbryte

VELG SPILL

• Eventyr: Start Skylanders-eventyret i solospill eller samarbeidsspill.

• Racing: Test ferdighetene dine, og bevis hvem som er den beste
føreren i hele Skylands! Ta opp jakten på de verste skurkene
i bossjakter (krever at du har actionpakketrofeer – selges separat),
eller kjør på nettet sammen med andre portalmestere!

PAUSEMENY

• Portalmester: Sjekk portalmesterrangeringen din, egenskaper,
krefter, emblemer og samlinger.
• Kontroller: Sjekk spillkontrollene.
• Laget mitt: Sjekk statistikk, tilpasninger og oppgraderinger til
skylandere og fremkomstmidler. Du kan også tilbakestille leker
og fremkomstmidler i denne menyen.
• Innstillinger: Endre innstillinger for å hoppe over dialog,
lydinnstillinger, lysinnstillinger og innstillinger for personvern
i samarbeid, vanskelighetsgrad og nettverksstatus.
• Hovedmeny: Avslutt spillet og gå tilbake til hovedmenyen.
• Akademiet: Dra tilbake til akademiet.
• Racing: Test ferdighetene dine, og bevis hvem som er den beste
føreren i hele Skylands! Ta opp jakten på de verste skurkene
i bossjakter, eller kjør på nettet sammen med andre portalmestere!
• Kart: Dra kjapt til et brett du har fullført tidligere.
• Venner: Inviter vennene dine til et samarbeidsspill, eller bli med
i en annen spillers spill.
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SPILL TIL FOTS
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1.	
H elsemåler for skylander: Den grønne måleren viser hvor mye helse
skylanderen din har. Hvis helsemåleren til en skylander går ned til null,
må skylanderen fjernes fra Portal of Power™ og erstattes med en annen
skylander. Hvis du starter et brett på nytt, får alle skylandere tilbake all
helse. Når skylanderne får SuperCharge, blir livsmåleren blå, og de får
en helsebonus.
2.	N ivå og nivåmåler: Her ser du gjeldende nivå for skylanderen din.
Når den lyseblå måleren blir helt full, går skylanderen din opp i nivå.
Maksnivået en skylander kan komme opp på er 20. Skylandere fra
Skylanders™ Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP
Force og Skylanders™ Trap Team kan også komme opp på nivå 20 når
de brukes i Skylanders™ SuperChargers.
3.	S kylander-figurikon og fremkomstmiddel: Her ser du ikonet og navnet
til skylanderen og fremkomstmiddelet som for øyeblikket er plassert på
Portal of Power™.
4.	H elsebonus: Hvis du samler mat, får du igjen litt helse i helsemåleren.
5.	Valuta: Diverse skatter du samler kan brukes til å kjøpe oppgraderinger
til skylanderne dine.
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SPILL MED FREMKOMSTMIDDEL (HISTORIE)
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1.	
F remkomstmiddelets beskyttelsesmåler: Fremkomstmiddelets
beskyttelsesmåler viser hvor mye beskyttelse fremkomstmiddelet
har igjen. Hvis beskyttelsesmåleren blir helt tømt, begynner den
grønne helsemåleren til skylanderen å tømmes.
2. N ivål: Her ser du gjeldende nivå for skylanderen din. Når den blå
måleren blir helt full, går skylanderen din opp i nivå. Maksnivået en
skylander kan komme opp på er 20. Skylandere fra Skylanders™
Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force
og Skylanders™ Trap Team kan også komme opp på nivå 20 når
de brukes i Skylanders™ SuperChargers.
3.	Cockpitvisning og navnet på fremkomstmiddelet: Her ser du
skylanderen inne i fremkomstmiddelet og navnet på fremkomstmiddelet
som for øyeblikket er plassert på Portal of Power™.
4. B
 eskyttelsesbonus: Når du samler skiftenøkler, styrker du beskyttelsen
til fremkomstmiddelet.
5. T
 annhjul: Et nytt samleobjekt du bare finner i fremkomstmiddelområder.
Du kan oppgradere fremkomstmiddelets beskyttelse og våpenskade
med tannhjul.
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SPILL MED FREMKOMSTMIDDEL (RACING)

3

1

4

2

1.	
F remkomstmiddelets beskyttelsesmåler: Fremkomstmiddelets
beskyttelsesmåler viser hvor mye beskyttelse fremkomstmiddelet har
igjen. Hvis beskyttelsesmåleren blir helt tømt, begynner den grønne
helsemåleren til skylanderen å tømmes. Hvis helsemåleren blir helt tømt,
blir skylanderen satt ut av spill en kort periode.
2.	A mmomåler: Her ser du hvor mye ammo du har tilgjengelig.
3. Ammokapsel: Plukk opp de blå ammokapslene for å fylle ammomåleren.
4. Bonuser: Plukk opp disse for å få defensive og offensive kraftøkninger!

FREMKOMSTMIDLER

Skylands blir revet i stykker av Kaos og Himmelspiseren! Mester Eon har
påkalt nye skylandere som kalles SuperChargere! Når en SuperCharger blir
satt sammen med signaturfremkomstmiddelet sitt, får fremkomstmiddelet
SuperCharge! Når dette skjer, låser spilleren opp spesielle modifikasjoner.
Modifikasjonene endrer egenskapene og utseendet til fremkomstmiddelet.
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FREMKOMSTMIDDELMODIFIKASJONER

Fremkomstmiddelmodifikasjoner brukes til å tilpasse
fremkomstmiddelets utseende og egenskaper. Disse modifikasjonene
finnes overalt i Skylands. Fremkomstmiddelmodifikasjoner kan bare
brukes av SuperCharger-skylandere. Trykk på en retningsknapp for
å få frem tilpasningsskjermen for fremkomstmidler.
Disse innstillingene finner du på tilpasningsskjermen for fremkomstmidler:
•
•
•
•

Z
X
C
V

Retningsknapp
Retningsknapp
Retningsknapp
Retningsknapp

venstre – Ytelsesmodifikasjoner
høyre – Spesialmodifikasjoner
opp – Horn
ned – Oppgraderer

LAGET MITT

Trykk på SELECT-knappen for å se på eller administrere skylandere eller
fremkomstmidler. Bla til venstre og høyre for å bytte mellom skylander
og fremkomstmiddel.

SKYLANDERMENY

• Egenskaper: Viser gjeldende egenskaper for skylanderen din.
• Hatter: Se på, bruk og fjern skylandernes hatter.
• Oppgraderinger: Se på skylandernes egenskaper
og videre oppgraderingsveier.

• Eierskap: Legg til en skylander i samlingen din.
• Tilbakestilling: Tilbakestill fremdriften til skylanderne dine.

FREMKOMSTMIDDELMENY

• Plantegning: Sjekk fremkomstmiddelets modifikasjoner
og egenskaper.

• Oppgraderinger: Sjekk fremkomstmiddelets beskyttelse
og våpennivå.
• Eierskap: Legg til et fremkomstmiddel i samlingen din.
• Tilbakestilling: Tilbakestill fremdriften til et fremkomstmiddel.
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SKYLANDEROPPGRADERINGER

Finn Persephone på Skylanderakademiet for å konvertere gull
til oppgraderinger til skylanderne!

OPP I NIVÅ

Skylanderne dine får erfaring når de bekjemper fiender. Etter hvert
som de går opp i nivå, får de mer helse. Maksnivået en skylander kan
komme opp på er 20.

ELEMENTKLASSER

Alle skylandere kommer fra ett av ti elementer.

Luft

Liv

Vandød

Jord

Ild

Vann

Magi

Teknologi

Dark

Light

FREMKOMSTMIDDELOMRÅDER

Rundt omkring i Skylands er det områder du bare får tilgang til hvis du har
riktig fremkomstmiddeltype på Portal of Power™. Du kan for eksempel bare
gå inn i en himmelsone når du har et flyvefartøy på Portal of Power™, og
tilsvarende for land og sjø. Når du er inne på et fremkomstmiddelområde,
får du nye utfordringer, samleobjekter og belønninger!
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LEKER

Skylanders™ SuperChargers kan spilles med leker fra Skylanders™ Spyro’s
Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™ og Skylanders™
Trap Team. Mens du spiller kan du bytte skylandere når du vil. Skylandere
og fremkomstmidler kan brukes på din egen Portal of Power™ eller som
gjester på en venns Portal of Power™ i både historiespillet, racingpakkene
og sideoppdragene for fremkomstmidler. Alle erfaringspoeng, alle penger
og alle oppgraderinger lagres automatisk i hver enkelt leke.

SAMARBEIDSSPILL, LOKALT OG PÅ NETT
(HISTORIE)

Lokalt samarbeidsspill:
Når du spiller eventyrspillet, kan en annen spiller bli med deg når som helst
ved å trykke på S på en annen håndkontroll og plassere en skylander på
Portal of Power™. Hvis spiller 2 har lyst til å gi seg, må han eller hun fjerne
skylanderen fra Portal of Power og trykke på A på håndkontrollen.
Samarbeidsspill på nett:
Man kan invitere eller bli med en venn i kampen mot Kaos når som helst
i historiespillet! Du blir med i et spill eller sender en invitasjon ved å trykke
på START-knappen og så velge venner fra pausemenyen. Velg vennens
Online-ID, og trykk på F for å sende invitasjonen, eller trykk på S for
å bli med.

LOKALT SPILL OG NETTSPILL (RACING)

Solospill:
Er du klar til å teste kjøreferdighetene dine, portalmester? Følgende menyer
er tilgjengelige i solospillet:
• Enkeltløp: Test ferdighetene dine, og bevis hvem som er den beste
føreren, flygeren og sjøkapteinen i hele Skylands!
• Tidsprøve: Det er en duell mellom deg og klokka! Sus gjennom
Skylands, og sett nye rekorder!
• Bossjakt: Jakt på de verste skurkene i hele Skylands!
• Superskurkcupen: Fire løp, men bare én vinner!
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• Speilcupen: Hver eneste sving kommer til å få det til å gå
rundt for deg!
• Trofeer: Trofeer låser opp nye brett og nye spillvarianter. Du må ha et
trofé for land, sjø eller himmel (selges separat) for å låse opp bossjakt,
superskurkcupen og speilcupen.
Delt skjerm:
Utfordre vennene dine i lokale dueller med to spillere med delt skjerm!
Følgende menyer er tilgjengelige i spill for to spillere med delt skjerm:
• Enkeltløp: Test ferdighetene dine, og bevis hvem som er den beste
føreren, flygeren og sjøkapteinen i hele Skylands!
• Superskurkcupen: Fire løp, men bare én vinner!
• Speilcupen: Hver eneste sving kommer til å få det til å gå
rundt for deg!
Online:
Test ferdighetene dine mot andre portalmestere!
Etter du har valgt å spille på nett i racingmodusmenyen, blir du
automatisk plassert i en privat spillergruppe. Terrengtypen bestemmes
av fremkomstmiddelet du har satt på Portal of Power™ (du kan skifte
skylander eller fremkomstmiddel når som helst før løpet begynner). Så kan
du invitere venner ved å trykke på S i det tomme “Inviter spiller”-feltet
under Online-ID-en din.
Lyst til å kjøre som en skurk? Trykk på S på Online-ID-en din og velg en
skurk som er låst opp.
Klar til å kjøre? Trykk på Start-knappen, så blir du plassert sammen med
andre portalmestere. Det kommer opp et grønt hakemerke når alle er klare.
Følgende nettinnstillinger er tilgjengelige fra innstillingsmenyen.
•Hvis du vil blokkere venner fra å bli med i spillet ditt, kan du skru
nettsamarbeid til “Kun inviterte”.
•Hvis ikke du vil snakke med venner mens du spiller på nett, kan du skru
av stemmechatfunksjonen.
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LEKELAGRINGSFUNKSJON

Når du har en skylander på Portal of Power™ hjemme, lagres følgende
i selve leken:
•
•
•
•
•

Erfaringspoeng og nivå
Mengde valuta
Oppgraderte egenskaper
Hatten skylanderen har på seg
Føreroppdragfremdrift

Følgende lagres i fremkomstmidlene:
•
•
•
•

Beskyttelsesnivå
Våpennivå
Brukte modifikasjoner
Tannhjul

På denne måten kan du dra til Skylands fra en annen Portal of Power™
og fremdeles spille med dine egne, oppgraderte leker. Mens du er på besøk
hos en venn, fortsetter skylanderen din å lagre eventuelle endringer i valuta
og erfaring.

SPILLAGRING

Fremdriften og bestemte samleobjekter lagres i spillets lagringsfil,
ikke i lekene. Disse samleobjektene er hatter, legendariske skatter
og himmelsteiner.
OK, skylander! Sett kursen ut i verden og stopp Kaos! Skylands skjebne
ligger i dine hender!

PROGRAMVARELISENS

Hvis du åpner spillemballasjen og bruker programvaren, regnes
dette som at du har godtatt lisensavtalen, som er tilgjengelig
på http://support.activision.com/license
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KUNDESTØTTE
Kundestøtte får du på support.activision.com.
Opprett en personlig konto, utforsk den rikholdige kunnskapsdatabasen
med tips og triks og få kontakt med det store nettfellesskapet. Du kan også
få personlig hjelp med spillet ved å velge “Contact Us” og velge blant de
tilgjengelige alternativene.
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