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.

Må fåglarna vara med dig!
Upplev ett episkt äventyr med Angry Birds i det legendariska Star
Wars™-universumet! Använd Kraften, svinga din ljussabel och
slå ut alla Pigtroopers på en intergalaktisk resa från Tatooines
öknar till djupet av Pig Star - där du får mäta dina krafter mot den
fruktansvärda Darth Vader, grisarnas mörka ledare! Kan du bli en
Jedimästare och frigöra galaxen?

Main Menu (huvudmeny)
Välj vilken typ av spel du vill spela:
• Single Player (en spelare) – Upplev det kompletta Angry
Birds™ Star Wars-äventyret. Lås upp nya planeter och försök
att få tre stjärnor på varje nivå.
• Multiplayer (flera spelare) – Spela tillsammans med familj och
vänner och tävla med eller mot varandra i olika lokala lägen.
- Competitive Mode (tävlingsläge) – Turas om att
anfalla en enda nivå eller upp till fem nivåer och se vem
som står segrande kvar!
- Cooperative Mode (samarbetsläge) – Turas om och
kombinera era poäng i det lokala samarbetsläget.
Jobba tillsammans för att uppnå maximal förstörelse!
• Settings (inställningar) – Ställ in alternativ och anpassa
komponenter i spelet.
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Stjärnor
Du får stjärnor genom att få höga poäng i varje nivå. Du får mer
poäng om du klarar en nivå med minsta antal använda fåglar och
med mesta möjliga förstörelse av föremål.

Millenium Falcon
Millennium Falcon kan kallas in för att rensa en nivå när som
helst, men den går bara att använda ett visst antal gånger. Du
kan låsa upp fler Millennium Falcons genom att få stjärnor i
spelet, genom att spela spelet flera dagar i rad, genom att spela
något av de lokala flerspelarlägena, genom att misslyckas med
en nivå för många gånger eller genom att hitta hemligheter i
huvudmenyn.

Gyllene Robotar
Hitta gyllene robotar (ägg) som finns gömda i nivåerna i spelet för
att låsa upp hemliga bonusnivåer!

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.

SVENSKA
Spelinstruktioner:
• Se den elektroniska bruksanvisningen i spelet eller besök support.activision.com/manuals
Programvarulicensavtal:
• Att öppna den här förpackningen innebär ett godkännande av programvarulicensavtalet som ﬁnns
att läsa på support.activision.com/license.
Integritetspolicy:
• Användandet av den här produkten faller under villkoren i vår integritetspolicy som går att läsa på
http://s.activision.com/privacy/privacy.html
Garantier:
• Du kan läsa om gällande garantier på support.activision.com/license.
Åldersmärkning:
• PEGI (Pan European Game Information)
• Kategorier för åldersmärkning:

• Följande beskrivningar är exempel på innehåll som kan visas i spelet:

• Det tredje märket indikerar att det här spelet har onlinefunktioner:

• Besök www.pegionline.eu för mer information
Kundsupport:
• Besök support.activision.com. Den här produkten har tillverkats av Coöperatie Activision Blizzard
International U.A, Beechavenue 131-D, 1119RB Schiphol-Rijk, Nederländerna.
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