KÄYTTÖOHJEET

Sähköinen käyttöohje
Saat sähköisen käyttöohjeen näkyviin painamalla
HOME-painiketta, kun ohjelma on käynnissä, ja
valitsemalla sitten . Lue tämä käyttöohje huolellisesti,
jotta saat uudesta ohjelmastasi kaiken irti.
Tukea saat sähköisestä käyttöohjeesta tai Wii U -käyttöoppaasta.

AGE RATING
PEGI (Pan European Game Information)
Age rating categories:

For more details about PEGI visit: http://www.pegi.info

TÄRKEÄÄ: Lue huolellisesti Wii U™ -pelikonsolin mukana tulevan käyttöoppaan Tärkeät terveys- ja turvaohjeet tai Wii U -valikon
terveys- ja turvaohjesovelluksen tiedot, ennen kuin käytät Wii U -pelikonsolia, ohjelmia tai lisävarusteita.
TÄRKEÄÄ: Tämä peli on tekijänoikeussuojattu! Pelin luvaton kopioiminen tai luvattomien kopioiden levittäminen saattaa
johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.  Sellaisen luvattoman laitteen tai ohjelman käyttö, joka mahdollistaa
Wii U -pelikonsolin tai -ohjelman teknisen muuntamisen, voi johtaa siihen, että peliä ei voi enää pelata. Järjestelmä saatetaan
joutua päivittämään, ennen kuin voit pelata.  Tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan eurooppalaisen ja australialaisen
Wii U -pelikonsolin kanssa.
Trademarks are property of their respective owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.

TIETOA
Suosikkisienesi tulee taas! Ota ystävät mukaan
ainutlaatuiselle seikkailulle! Plankton ja sen pahojen
robottien lauma on tuhonnut Ravunkuoren ja varastanut
kassakaapin, johon kuuluisan rapupiiraan resepti on
piilotettu. Tehtävänäsi on löytää piilotetut avaimet ennen
kuin salainen resepti on iäksi mennyttä!

PÄÄVALIKKO
LEVEL SELECT (Tason valinta) – Suorita kenttiä
avataksesi ja voidaksesi
pelata aiemmin
suoritettuja .
OPTIONS (Asetukset) – Tarkista ohjaimet, muuta
ääniasetuksia, katso tekijätiedot
ja lisää huijauskoodit.

HALLINTALAITTEET
Nunchuk™-ohjain ja Wii-peliohjain
Vaihda kojeita
Liikkuminen

Kojeiden
aktivointi

Lähitaistelu /
Maamäjäys

Hyppy/
kaksoishyppy
Tauko Valikko /
Liity peliin

Aktivoi
supervoima

Wii U™ GamePad
Vaihda kojeita
Liikkuminen

Kojeiden
aktivointi
Vaihda
kojeita
Aktivoi
supervoima
Lähitaistelu /
Maamäjäys
Hyppy/
kaksoishyppy
Tauko Valikko
/ Liity peliin

VINKKEJÄ
• Kun hahmon terveyspalkki on tyhjä, toinen hahmo voi
herättää sen seisomalla kaatuneen hahmon vieressä.
• Jokaista nähtyä arkkua ei tarvitse murtaa auki
välittömästi, säästä niitä. Voit aina palata taaksepäin,
jos tarvitset lisää terveyttä.
• Ei tarvitse kuikuilla voimamittaria... Hahmot kertovat
kun ovat valmiita käyttää supervoimiaan, muista olla
kuulolla.
• Onko lähistöllä paljon vihollisia? Voit tehdä
maamäjäyksen useita kertoja peräkkäin jatkaaksesi
tuhoamista.
• Vaivaavatko pomotaistelut? Jos silmät ovat auki, ammu.

PELIN HAHMOT
Paavo Pesusieni

Hänestä meduusankalastus ja
kuplien puhaltelu ovat
parasta ikinä.
Supervoima:
Voittamattomuus

Patrik

Mieleni liikkeet ovat mysteeri.
Supervoima: Maamäjäyksen
vaikutusalue laajenee

Sanna

Sanna on yksi Paavo Pesusienen
parhaista ystävistä. Hän on
ollut paikkakunnalla Teksasista
muuttonsa jälkeen!
Supervoima:
Lähitaisteluhyökkäykset tekevät
2x vahingon

PELIN HAHMOT

Herra Rapu

Syvänmeren yrittäjä on
palvonut kaikkivoipaa taalaa
niin kauan kuin muistaa.
Supervoima: Kerää kaksin
verroin hammasrattaita

Jalmari

Pitää itseään taiteiden tuntijana,
on väliaikaisesti kassalla kunnes
hänen mahdollisuutensa koittaa.
Supervoima: Kojeet tekevät
2x vahingon

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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