ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til
Xbox 360®-konsollen, håndboken til Kinect®-sensoren for Xbox 360 og håndbøkene til
eventuelt tilbehør for å gjøre deg kjent med viktig informasjon om sikkerhet og helse.
www.xbox.com/support.

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall
Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder,
inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker
som ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan
forårsake slike “fotosensitive epileptiske anfall” når de ser på videospill. Symptomene
kan være svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller ansiktsammentrekninger, rykninger
i armer og ben, desorientering, forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene
kan også føre til bevisstløshet eller krampetrekninger som kan føre til skade fordi
man faller eller slår seg på gjenstander i nærheten. Stans spillet umiddelbart og
oppsøk lege hvis du opplever noen av disse symptomene. Foreldre må være
oppmerksomme på disse symptomene eller spørre barna om dem – barn og ungdom
er mer utsatt for slike anfall enn voksne. Risikoen kan reduseres ved at man setter seg
lenger vekk fra skjermen, bruker en mindre skjerm, spiller i et godt opplyst rom og
ikke spiller når man er sliten eller trøtt. Hvis du eller noen i familien har opplevd anfall
eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke lege før du begynner å spille.

Hovedmenyen
Følg historien til de 4 skilpaddene når de jakter på forsvunnede mutagenbeholdere.
Kjemp deg gjennom puljer av fotsoldater og Kraang-roboter for å stoppe Shredder før
han får fullført den onde planen sin!
START – Gå til historiekartet og start et spill.
UPGRADES – Bruk dine energibiter her for å låse opp nye knep til hver av
skilpaddene.
EXTRAS – Tren i «Time Attack» og «Survival Mode», eller slapp av med
Atomic Robo-X.
OPTIONS – Få tilgang på spillkontrollinnstillinger og listen over medvirkende.
EXCLUSIVE – Skriv inn eksklusive koder her.

Pausemenyen
RESUME – Fortsett eventyret ditt.
QUIT – Gå tilbake til hovedmenyen.
OPTIONS – Se spillkontrolloppsettet.

Spillkontroll
Kastestjerne / Røykbombe / Sjokkbombe

Gripe tak i
Kraftangrep /
Raseriangrep
Løpe

Angripe
Hoppe

Bytte spillfigur

Pause

Tips
• Hver av skilpaddene har noen egne egenskaper. Spill med hver av de og finn din
favoritt!
• «Power Attack»-måleren (kraftangrepmåleren) din fyller seg sakte opp på egen
hånd, men du må angripe fiender for å fylle opp måleren så du kan bruke «Fury
Attack» (raseriangrep).
• Som ekstravåpen kan du ha røykbomber, sjokkbomber og kastestjerner. Plukker du
opp et nytt ekstravåpen, erstatter det det du allerede har.
• Du får en notis på skjermen når du kan bruke skanneren til å finne skjulte Kraanghemmeligheter, men husk på at du bare kan bruke den om det ikke er fiender i
nærheten.

Kundestøtte
Gå til nettsiden vår, http://support.activision.com, for å sjekke ut kunnskapsbasen og
siste nytt om hvordan du kan få hjelp.
Støtte er tilgjengelig på følgende språk: engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk,
nederlandsk, portugisisk, og svensk.

Activision Blizzard UK Ltd., Ground Floor, 3 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF.

© 2013 Viacom Overseas Holdings C.V. Alle rettigheter forbeholdes. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES og alle beslektede navn, logoer og karakterer er
Viacom Overseas Holdings C.V’s varemerker. Basert på karakterer skapt av Peter Laird og Kevin Eastman. ©2013 Activision Publishing, Inc. Activision er
et registrert varemerke tilhørende Activision Publishing, Inc. Alle andre varemerker og handelsnavn tilhører sine rettmessige eiere.

