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.

Måtte fuglene være med deg!
Bli med Angry Birds på et storslått eventyr i det legendariske
Star Wars™-universet! Bruk Kraften, grip lyssabelen og sus av
gårde med Pigtroopers på en intergalaktisk reise fra ørknene på
Tatooine til dypene på Pig Star - der du må slåss mot den skumle
Darth Vader, grisenes mørke herre! Kan du bli en jedimester og
gjenskape fred i galaksen?

Hovedmenyen
Velg hva slags spill du vil spille:
• En spiller – Bli med på den komplette Angry Birds™ Star
Wars-opplevelsen. Lås opp nye planeter, og prøv å oppnå 3
stjerne på alle nivåene.
• Flere spillere – Spill med familie og venner i lokale
spillvarianter med samarbeid eller konkurranse.
- Konkurransemodus – Spill etter tur og angrip et enkelt
nivå eller en serie på opptil 5 nivåer for å se hvem som
er best!
- Samarbeidsmodus – Spill etter tur og slå sammen
poengene i lokalt samarbeidsspill. Jobb sammen for
maksimal ødeleggelse!
• Innstillinger – Endre innstillinger og tilpass ulike komponenter
i spillet.
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Tjene opp stjerner
Stjerner tjener du ved å oppnå en høy poengsum på hvert brett.
Det gis flere poeng for å fullføre et brett med færrest mulig fugler
og med flest mulig ødelagte objekter.

Millennium-falk
Millennium-falken kan påkalles for å renske et nivå når som helst,
men den kan bare brukes et begrenset antall ganger. Du kan låse
opp flere Millennium-falker hvis du oppnår stjerner i spillet, spiller
spille i flere dager på rad, spiller lokal flerspiller, feiler et nivå for
mange ganger eller finner noen hemmeligheter på hovedmenyen.

Gulldroider
Finn gulldroider (egg) som er skjult i nivåene gjennom hele spillet,
for å låse opp hemmelige bonusnivåer!

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.

NORSK
Spillinstruksjoner:
• Sjekk e-manualen i spillet eller gå til support.activision.com/manuals
Programvarelisens:
• Da du åpnet emballasjen godtok du programvarelisensen på support.activision.com/license.
Personvernerklæring:
• Bruken din av dette produktet er i henhold til personvernerklæringen vår på
http://s.activision.com/privacy/privacy.html
Garantier:
• Sjekk gjeldende garantier på support.activision.com/license.
Informasjon om aldersmerking:
• PEGI (Pan European Game Information)
• Aldersmerkingskategorier:

• Følgende er beskrivelser av typen innhold som kan være med i spillet:

• Den tredje delen er et merke som indikerer at spillet kan spilles på nettet:

• Hvis du vil vite mer, kan du gå til www.pegionline.eu
Informasjon om kundestøtte:
• Gå til support.activision.com. Dette produktet produseres av Coöperatie Activision Blizzard
International U.A, Beechavenue 131-D, 1119RB Schiphol-Rijk, Nederland.
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