ADVARSEL! Læs alle manualer til Xbox 360®, Kinect®-sensoren og
ekstraudstyr for at få vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger.
www.xbox.com/support.

Vigtig sundhedsadvarsel: Lysfølsomme anfald
Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder,
deriblandt blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer,
der ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret
tilstand, som kan medføre “lysfølsomme anfald” ved brug af videospil. Symptomer
kan bl.a. være svimmelhed, ændret syn, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk
eller rystelser i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt tab af
bevidstheden. Anfald kan også medføre bevidstløshed eller kramper, som kan føre til
skader, hvis du falder eller rammer genstande tæt ved. Stop spillet straks, og søg
læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør holde øje med deres
børn eller spørge dem om ovenstående symptomer – det er mere sandsynligt, at børn
og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen kan reduceres ved at
sidde længere væk fra skærmen, bruge en mindre skærm, spille i et veloplyst lokale og
ikke spille. når du er svimmel eller træt. Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i
din familie har anfald eller epilepsi.

Må fuglene være med dig!
Tag på en episk rejse med Angry Birds i det legendariske
Star Wars™-univers! Brug kraften, sving lyssværdet og skyd
Pigtroopers med din blaster på din intergalaktiske rejse fra
Tatooines ørken til det inderste af grisestjernen – hvor du vil stå
næb til tryne mod den grusomme Darth Vader, grisenes mørke
fyrste. Kan du blive Jedimester og befri galaksen?

Hovedmenu
Vælg, hvilken type spil du gerne vil spille:
• Single Player – nyd den fulde Angry Birds™ Star Warsoplevelse. Lås op for nye planeter, og prøv at opnå tre stjerner
på alle baner.
• Multiplayer – spil med familie eller venner i lokale samarbejdseller konkurrencespil.
- Competitive Mode – I skiftes til at angribe en enkelt
bane eller en serie på op til fem baner for at se, hvem
der vil herske over galaksen!
- Cooperative Mode – I skiftes til at spille og kombinerer
jeres score i lokalt samarbejdsspil. Arbejd sammen for
at opnå maksimal ødelæggelse!
• Settings – skift indstillinger, og tilpas forskellige komponenter i
spillet.
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Få Stjerner
Du får stjerner for at opnå highscores på hver bane. Du får flere
point for at gennemføre en bane ved at bruge færrest muligt fugle
og med størst mulig ødelæggelse.

Tusindårsfalken
Du kan når som helst hidkalde Tusindårsfalken til at rydde en
bane, men kun et begrænset antal gange. Du kan låse op for
flere Tusindårsfalke ved at opnå stjerner i spillet, ved at spille
flere dage i træk, spille lokale multiplayerspil, fejle en bane for
mange gange eller ved at finde hemmeligheder i hovedmenuen.

Gyldne Droider
Find gyldne droider (æg), der er skjult på baner rundt om i spillet
for at låse op for hemmelige bonusbaner!

Kundeservice
På http://support.activision.com finder du vores store vidensbase
med de seneste oplysninger, der kan hjælpe dig med at løse
eventuelle problemer.
Vi yder support på følgende sprog: engelsk, fransk, italiensk,
tysk, spansk, hollandsk, portugisisk og svensk.

DANSK
Vejledning til spillet:
• Se e-manualen, eller besøg support.activision.com/manuals
Softwarelicensaftale:
• Når du åbner denne æske, accepterer du samtidig softwarelicensaftalen, som du kan se på
support.activision.com/license.
Fortrolighedspolitik:
• Din brug af dette product er i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik, som du kan se på
http://s.activision.com/privacy/privacy.html
Garantier:
• Se de gældende garantier på support.activision.com/license.
Oplysninger om aldersmærkning:
• PEGI (Pan European Game Information)
• Aldersmærkningskategorier:

• Følgende er beskrivelser af typen af indhold, som kan optræde i spillet:

• Mærkningen af tredjepart indikerer, at spillet kan spilles online:

• Se ﬂere oplysninger på www.pegionline.eu
Oplysninger om kundesupport:
• Se support.activision.com. Dette product er fremstillet af Coöperatie Activision Blizzard
International U.A, Beechavenue 131-D, 1119RB Schiphol-Rijk, Holland.
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