VARNING Läs viktig säkerhets- och hälsoinformation i handböckerna till
Xbox 360®-konsolen, Kinect®-sensorn för Xbox 360 och tillbehören innan du spelar
det här spelet. www.xbox.com/support.

Viktig hälsovarning: Anfall orsakade av ljuskänslighet
En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som kan
utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan ﬁnnas i
TV-spel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av anfall eller epilepsi kan
lida av en icke diagnostiserad åkomma som kan utlösa ”ljuskänslighetsanfall” medan
de tittar på TV-spel. Symptomen kan vara yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon eller
ansikte, krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, desorientering, förvirring,
tillfällig medvetandeförlust samt medvetslöshet eller krampanfall, vilket kan leda till
personskador vid fall eller hopstötning med föremål i närheten. Sluta omedelbart
att spela TV-spel och konsultera läkare om du upplever något av ovan nämnda
symptom. Föräldrar, håll utkik efter eller fråga era barn om dessa symptom – det är
vanligare att barn och ungdomar drabbas av sådana här anfall. Risken kan minskas
genom att sitta längre från skärmen, använda en mindre skärm, spela i ett väl upplyst
rum och aldrig spela när man är sömnig eller trött. Rådgör med läkare innan du börjar
spela om du eller någon släkting tidigare haft anfall eller lider av epilepsi.

Huvudmenyn
Följ berättelsen om de fyra sköldpaddorna medan de letar efter de försvunna
mutagen-behållarna. Slåss med vågor av soldater från Fotklanen och Kraang-robotar
för att stoppa Shredder innan han kan genomföra sina onda planer!
START – Kom åt storyläget och starta ett spel.
UPPGRADERINGAR – Spendera dina intjänade energiskärvor här för att låsa upp
nya förmågor för varje Turtle.
EXTRA – Träna med tidsattacks- och överlevnadsläget, eller koppla av med
Atomic Robo-X.
INSTÄLLNINGAR – Ändra spelkontroller och visa medverkande.
EXKLUSIVA KODER – Skriv in eventuella koder här.

Pausmenyn
ÅTERUPPTA – Fortsätt ditt äventyr.
AVSLUTA – Gå till huvudmenyn.
INSTÄLLNINGAR – Kom åt spelkontroller.

Kontroller
Kaststjärna / Rök-/lysbomb

Greppa
Kraftattack /
Raseri
Spring

Attackera
Hoppa

Byt karaktärer

Pausa

Tips
• Varje Turtle har lite olika förmågor. Lek runt med dem och välj din favorit!
• Din mätare för kraftattack kommer långsamt att fylla på sig själv, men du måste
attackera fiender för att fylla mätaren för raseriattacken.
• Som sekundära vapen kan du ha rökbomber, lysbomber eller kaststjärnor. Om du
plockar upp något nytt kommer det ersätta ditt nuvarande sekundära vapen.
• På skärmen kommer du få ett meddelande när du kan använda skannern för att
hitta gömda Kraang-hemligheter, men du kan bara använda den när inga fiender är i
närheten.

Kundtjänst
Besök vår webbplats http://support.activision.com för att nå vår omfattande
kunskapsbas och den senaste information om hur man får hjälp.
Kundsupport är tillgängligt på följande språk: engelska, franska, italienska, tyska,
spanska, nederländska, portugisiska, och svenska.
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