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.

Hoofdmenu
Volg het verhaal van de 4 Turtles, waarin zij de verloren mutagen-bussen opsporen.
Vecht je door golven Foot Clan-soldaten en Kraangdroids en stop Shredder voordat hij
zijn kwade plannen kan uitvoeren!
START – Ga naar de kaart van het verhaal en start het spel.
UPGRADES – Geef je verdiende energy shards hier uit om nieuwe moves voor de
Turtles vrij te spelen.
EXTRAS – Train met Time Attack en Survival Mode, of relax met Atomic Robo-X.
OPTIONS – Hier kun je de spelbesturing en credits bekijken.
EXCLUSIVE CODE – Voer hier Exclusive Codes in.

Pauzemenu
RESUME – Vervolg je avontuur.
QUIT – Terug naar het hoofdmenu.
OPTIONS – Bekijk de controllerinstellingen.

Besturing
Shuriken, Smoke Bomb, Flash Bomb

Grijpen
Power Attack/Fury
Rennen

Aanvallen
Springen

Personage wisselen

Pauzeren

Tips
• Iedere Turtle heeft andere vaardigheden. Speel met ze allemaal en kies je favoriet!
• Je Power Attack-meter vult zichzelf langzaam, maar je moet vijanden aanvallen om de
meter te vullen voor de Ultimate Fury Attack.
• Als tweede wapen kun je kiezen uit Smoke Bombs, Flash Bombs, of Shuriken. Als je een
nieuw wapen oppakt vervangt deze je huidige tweede wapen.
• Je krijgt een melding op je scherm wanneer je de Scanner kunt gebruiken om
verborgen Kraang-geheimen te ontdekken, maar alleen wanneer er geen vijanden in de
buurt zijn.

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.

PRODUCTLICENTIEOVEREENKOMST
BELANGRIJK- LEES DIT GOED DOOR: HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IS GEBONDEN AAN DE SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN DIE HIERONDER WORDEN VERMELD. “PRODUCT” OMVAT
DE SOFTWARE DIE BIJGESLOTEN IS BIJ DEZE OVEREENKOMST, AFGELEIDE MEDIA, ALLE GEDRUKTE INFORMATIE EN ALLE ON LINE OF ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE, EN ALLE KOPIEËN
EN AFGELEIDEN VAN DERGELIJKE SOFTWARE EN MATERIALEN. DOOR HET OPENEN VAN DIT PAKKET, DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE
LICENTIE MET ACTIVISION PUBLISHING, INC. (“ACTIVISION”).
BEPERKT GEBRUIK LICENTIE. Activision verleent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht en de licentie om een kopie van dit product te gebruiken alleen en exclusief voor uw
eigen gebruik. Alle rechten die niet specifiek verleend worden in de overeenkomst zijn voorbehouden aan Activision. U heeft vergunning gekregen om dit product te gebruiken, het is niet verkocht.
Uw licentie verleent geen aanspraak op of eigendom van dit product en moet niet opgevat worden als aankoop van rechten op dit product.
EIGENDOM. Alle titels, eigendomsrechten en intellectueel-bezitsrechten in en van dit product en kopieën daarvan (inclusief maar niet beperkt tot titels, computercode, thema’s, voorwerpen,
figuren, namen van figuren, verhalen, dialogen, uitdrukkingen, lokaties, concepten, artwork, animatie, geluiden, muzikale composities, audio-visuele effecten, functioneringsmethodes, morele
rechten en enige gerelateerde documentatie, die in het product zijn verwerkt) zijn het eigendom van Activision of zijn licentiegevers. Dit product wordt beschermd door de copyright wetten van de
Verenigde Staten, door internationale copyright overeenkomsten en conventies en andere wetten. Dit product bevat bepaalde gelicentieerde materialen en de licentiegevers van Activision kunnen
hun rechten beschermen wanneer deze Overeenkomst wordt geschonden.
U MAG NIET:
•

Dit programma of onderdelen ervan commercieel uitbaten, inclusief maar niet beperkt tot gebruik in een cyber café, computerspeelhal of enige andere locatie. Activision kan u een aparte
Lokatie-licentieovereenkomst aanbieden waarmee u toestemming krijgt om dit product commercieel te gaan gebruiken; zie de contactinformatie die hieronder is opgenomen.

•

Dit product verkopen, verhuren, leasen, licentieren, verspreiden of op enige andere wijze overdragen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Activision.

•

Dit product te deconstrueren, de broncode ervan afleiden, aanpassen, decompileren, uit elkaar halen, of afgeleide producten van dit volledige product of gedeeltes daarvan maken.

•

Bezitsaanduidingen of labels op of in het product verwijderen of onleesbaar maken.

•

Dit product of een kopie of aangepaste versie ervan exporteren of opnieuw exporteren als dit in strijd is met wetten of regels die van toepassing zijn.

BEPERKTE GARANTIE
Activision garandeert de oorspronkelijke koper van dit product dat het opslagmedium waarop dit product is opgenomen geen defecten met betrekking tot materiaal en afwerking zal vertonen
gedurende 90 dagen na de aankoopdatum. Wanneer het opslagmedium binnen 90 dagen na de aankoop defecten vertoont, is Activision bij ontvangst van het product (portokosten te betalen
door de zender), op vertoon van een bewijs van de aankoopdatum, verplicht tot kosteloze vervanging van een product dat binnen deze periode defect blijkt, mits het product nog steeds door
Activision wordt vervaardigd. Wanneer het product niet langer voorradig is, behoudt Activision zich het recht voor om een vergelijkbaar product met dezelfde of een hogere waarde te leveren.
Deze garantie is beperkt tot het opslagmedium dat het product bevat dat oorspronkelijk door Activision werd geleverd en is niet van toepassing op normale slijtage. Deze garantie is niet van
toepassing en is niet geldig wanneer het defect het gevolg is van misbruik, slechte behandeling of verwaarlozing. Impliciete garanties die bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven, zijn beperkt
tot de periode van 90 dagen die hierboven werd beschreven.
VOOR ZOVER HIERBOVEN NIET ANDERS WORDT OMSCHREVEN, GELDT DEZE GARANTIE IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, MONDELING OF OP PAPIER, EXPLICIET OF IMPLICIET,
INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER EN GEEN ANDERE VERKLARINGEN
OF CLAIMS ZULLEN BINDEND ZIJN VOOR ACTIVISION.
Voor het retourneren van producten onder garantie, volg dan de instructies op zoals beschreven op deze website http://www.activision.com/support of neem contact met ons op. Op deze website
vindt u ook de meest recente contactinformatie en openingstijden voor uw land en taal.
AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE. ACTIVISION ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF BIJKOMENDE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN
BEZIT, GEBRUIK OF NIET GOED FUNCTIONEREN VAN HET PRODUCT, INCLUSIEF SCHADE AAN BEZIT, VERLIES VAN GOODWILL, COMPUTERUITVAL OF STORING EN, VOOR ZOVER DIT
TOEGESTAAN WORDT IN DE WETTEN, SCHADE DOOR PERSOONLIJK LETSEL, ZELFS WANNEER ACTIVISION OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACTIVISION ZAL DE PRIJS DIE BETAALD IS VOOR DE LICENTIE OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN NIET TE BOVEN GAAN. IN SOMMIGE LANDEN/STATEN ZIJN
BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN EEN BEPERKTE GARANTIE EN/OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF BIJKOMENDE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR HET
MOGELIJK IS DAT DE HIERBOVEN OMSCHREVEN BEPERKINGEN EN/OF UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DEZE GARANTIE BIEDT U
SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN HET IS MOGELIJK DAT U ANDERE RECHTEN HEEFT DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED KUNNEN VARIËREN.
BEËINDIGING. Behoudens andere rechten van Activision zal deze overeenkomst automatisch beëindigd worden wanneer u de voorwaarden en condities ervan niet nakomt. Als dit het geval is,
moet u alle kopieën van het product en de onderdelen ervan vernietigen.
INJUNCTIE. Omdat Activision onherstelbare schade zou oplopen wanneer de voorwaarden van deze Overeenkomst niet specifiek nageleefd worden, gaat u ermee akkoord dat Activision het recht
heeft, zonder contract, ander waardepapier of bewijs van schade, zich rechtvaardige remedies toe te eigenen wanneer deze Overeenkomst word geschonden, naast andere remedies die Activision
nog kan hebben onder de wetten die van toepassing zijn.
VRIJWARING. U gaat ermee akkoord dat u Activision, zijn partners, filialen, contractanten, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrijwaart, verdedigt en beschermt tegen schade,
verlies en kosten die een gevolg zijn van directe of indirecte handelingen of verzuim om te handelen bij het gebruiken van het product in overeenstemming met de voorwaarden van deze
Overeenkomst.
DIVERSEN. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst die betrekking heeft op deze licentie tussen de partijen en komt in de plaats van alle voorafgaande overeenkomsten
en verklaringen. De Overeenkomt kan alleen door beide partijen schriftelijk worden aangepast. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook niet ten uitvoer gebracht
kan worden, dan zal deze bepaling zover worden aangepast dat het wel uitgevoerd kan worden en de overige bepalingen zullen hierdoor niet getroffen worden.
Deze Overeenkomst zal geïnterpreteerd worden onder de wetten van Californië. deze wetten zijn van toepassing op overeenkomsten tussen inwoners van Californië die aangegaan zijn en
uitgevoerd worden binnen Californië, met uitzondering van zaken die vallen onder de nationale wetten en u gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Los Angeles, Californië.
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