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SÅDAN FÅR DU HJÆLP MED KINECT
Hold din markør over vejledningsikonet i nederste venstre hjørne af 
skærmen for at åbne Vejledning til Kinect™.

Hvis sensoren ikke genkender dine bevægelser, skal du prøve at 
kalibrere den med det medfølgende kalibreringskort til Kinect-
sensoren. Åbn Vejledning til Kinect, og vælg Kinect-tuner. Herfra skal 
du køre kalibrering af sensor med det medfølgende kalibreringskort. 
Behold kortet som reference.

Find fl ere oplysninger om og øvelser i Kinect på 
www.xbox.com/support.

SÅDAN GØR DU DIT SPILLEOMRÅDE KLART
• Stil sensoren et sted, hvor den kan se dig. Det bedste sted er 

som regel under dit tv.

• Bliv set! Du må ikke stå for tæt på eller for langt fra sensoren. 
Den ideelle afstand er 2-3 meter. Når du ser dig selv fra top til 
tå i hjælperammen, er du klar.

• Ryd området! Før du begynder at breake og poplocke, skal 
du se på dit spilleområde. Står der ting i vejen? Sørg for, at 
du har nok plads til at bevæge dig på, så der ikke er noget, 
der går i stykker, når du Break It Down (Skiller det ad).

• Har du ikke så meget plads at danse på? Bare rolig! Prøv at 
placere sensoren højere oppe, så den får et bredere synsfelt. 
Bare sørg for, at du, uanset hvor du stiller din sensor, ikke kan 
komme til at vælte den når du danser.

Vigtige sundhedsoplysninger om spil af videospil
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 disse “lysfølsomme anfald” ved brug af videospil. 

Disse anfald kan omfatte forskellige symptomer, deriblandt 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 for 
lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler: Sid 
længere væk fra skærmen, brug en mindre skærm, spil i et veloplyst lokale, spil ikke, 
når du er svimmel eller træt. 

Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i din familie har anfald eller epilepsi.

Hvad er PEGI-systemet? 
PEGI-systemet til aldersklassifi kation beskytter mindreårige mod spil, der ikke er egnede 
til deres aldersgruppe. BEMÆRK, at dette ikke er en angivelse af spillets sværhedsgrad. 
PEGI, som består af to dele, giver forældre og andre, der køber spil til børn, mulighed 
for at få oplyst, hvilke spil der egner sig til den pågældende aldersgruppe. Den første 
del er aldersklassifi kationen:-

Den anden del er ikoner, som angiver spillets indholdstype. Der kan være en række 
ikoner alt afhængigt af spillet. Spillets aldersklassifi kation afspejler indholdets 
voldsomhed. Ikonerne er:-

Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

ADVARSEL! Læs konsolinstruktionerne til Xbox 360®, vejledningen til 
Kinect-sensoren og alle andre vejledninger til periferiudstyr for at få vigtige 
sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger, inden du spiller dette spil. 
Gem alle brugervejledninger til senere brug. Hvis du ønsker nye vejledninger til 
hardwaren, skal du gå til www.xbox.com/support eller ringe til Xbox Kundesupport.

Der er fl ere sikkerhedsoplysninger på indersiden af bagomslaget.

DANSK
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SÅDAN NAVIGERER DU I MENUERNE LÆR SPILTYPERNE AT KENDE
Hold højre arm ud til siden for at 
markere menupunkter. Højden på din 
hånd bestemmer, hvilket punkt på 
menuen du markerer. 

Fej med armen ind foran kroppen for 
at vælge det markerede punkt. 

Vend tilbage til forrige skærme ved at 
feje BACK (TILBAGE) i nederste venstre hjørne af skærmen med din 
venstre hånd. 

Tryk på en knap på Xbox 360-controlleren for at navigere 
i menuerne med din controller. Tryk på > på controlleren for 
at afslutte Controller Mode (Styring med controller) og navigere 
med din krop igen.

SÅDAN SÆTTER DU SPILLET PÅ PAUSE
Du kan til enhver tid sætte spillet på pause ved at aktivere 
Vejledning til Kinect, trykke på > på controlleren eller træde ud af 
kameraets synsvinkel. Spillet sættes automatisk på pause, hvis det 
ikke kan se nogen spillere.

BREAK IT DOWN (SKILLER DET AD)
Det kan være skræmmende at danse foran et publikum. I Break It 
Down (Skiller det ad) lærer du alle de manøvrer, rutiner og evner, 
du får brug for, for at stille dig foran et publikum. 

Se den første demonstration af en manøvre, og udfør den så 
perfekt tre gange i træk for at gå videre til næste manøvre. Hvis 
du allerede kender manøvren, kan du udføre den perfekt under 
demonstrationen for at få en diamant! 

Hvis du virkelig kæmper med en manøvre, kan du vælge Slow 
It Down (Gør det langsommere) med din venstre hånd for at 
nærstudere det! Når du har nærstuderet en manøvre længe nok, 
skal du bare vælge Speed It Up (Gør det hurtigere). 

Mellem manøvrer bliver Retry (Prøv igen) vist i øverste venstre hjørne 
af skærmen. Fej hen over Retry (Prøv igen) med venstre hånd for at 
vende tilbage til forrige manøvre.

Sæt det hele sammen! Det er én ting at lære de enkelte manøvrer 
at kende, men rigtig dans opstår først, når du sætter dem sammen. 
Når der kører en Recap (Sammenfatning), skal du prøve at udføre 
alle manøvrerne og opnå en perfekt score!

PERFORM IT! (UDFØR DET!)
Er du klar til at gå ud og vise dine trin? Så hop ud i PERFORM IT! 
(UDFØR DET!)

I midten af hver sang får du mulighed for at vise dine egne 
manøvrer frem i Freestyle (Fri dans)! Udfør manøvrer, der er markeret 
med et kameraikon, perfekt for at få fotomuligheder. Du kan se dine 
billeder på skærmen Results (Resultater), når sangen slutter. Er du 
kamerasky? Så kan du slå kameraet fra i Freestyle i menuen Options 
(Indstillinger).

DANCE BATTLE (DANSEDYST)
I en Dance Battle (Dansedyst) skiftes to spillere til at danse til dele af 
et nummer. Spilleren, der får fl est point, vinder! Det handler dog ikke 
kun om at konkurrere. Under en Dance Battle (Dansedyst) forsøger 
begge spillere at optjene op til fem stjerner til sammen. Optjen så 
mange stjerner som muligt sammen for at låse op for bonusindhold!

BUY NEW DANCES (KØB NYE DANSE)
Vælg Buy New Dances (Køb nye danse) fra hovedmenuen for at 
købe nye sange til Dance Central via Xbox LIVE® Marketplace. 
Kom ofte tilbage for at overføre de seneste numre med unikke 
danserutiner og nye koreografi er! Du skal være tilsluttet til Xbox LIVE 
for at overføre nye rutiner.
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HJÆLPERAMMEN
Der vil hele tiden være en lille 
ramme på skærmen, der viser 
dig, hvad Kinect kan se.

Den aktive spiller er 
altid markeret som hvid i 
hjælperammen. Sørg for, 
at du kan ses fra top til tå i 
hjælperammen, så Kinect-
sensoren kan se alle dine cool 
moves. Inaktive spillere er 
markeret som grå i hjælperammen. For at skifte mellem spillere skal 
du bare træde ind i midte af Kinect-sensorens synsfelt. Du ved, at du 
er den aktive spiller, når omridset af dig bliver markeret og skifter fra 
gråt til hvidt.

EFTERLIGN DANSERENS MANØVRER!
Dance Central handler om at efterligne 
de manøvrer, som danseren på skærmen 
udfører, i takt til musikken. Når danseren 
bevæger sig til venstre, skal du bevæge dig 
til venstre og vice versa.  Hold øje med røde 
omrids på danserens lemmer. De dukker op, 
når du ikke udfører en manøvre helt perfekt 
og angiver, hvilken del af manøvren du skal 
arbejde mere med.

FLASHCARDS (HUSKEKORT)
Hver manøvre i spillet har et tilsvarende 
Flashcard (Huskekort) og navn. Husk de 
forskellige Flashcards (Huskekort) for bedre at kunne følge med i 
manøvrerne. Nogle gange vil den sidste del af en manøvre blive 
”fordoblet” på den ene side, før næste manøvre starter. Når du 
er klar til Perform It! (Udfør det!), skal du holde øje med et D på 
skærmen, så du ved, hvornår det er tid til dobbelt op.

SÅDAN SPILLER DU DANCE CENTRAL

Kalorietæller*

Forløbet tid* 

Danseren

Nuværende manøvre

Hjælperamme

Næste manøvreRampelys

Score i tal

Stjerner

Ghettoblaster

Pointfordobler

* Workout Mode (træning)

DET GRUNDLÆGGENDE
Der er tre grundlæggende måder at spille Dance Central på. I hver 
sang kan du enten Break It Down (Skiller det ad), Perform it! (Udfør 
det!) eller afholde en Battle Dance (Dansedyst). Før du fyrer den 
af, er der et par grundlæggende tip, du skal kende, for at blive en 
professionel danser!

Under sangene vil skærmen som regel se således ud. Alle de 
vigtigste ting, du skal lægge mærke til, er afmærket.

Hjælperamme
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KRAVL OP AD RANGLISTEN OG LÅS OP FOR INDHOLD
Stig i rang, og bliv kendt ved at vise dine trin 
frem i Perform It! (Udfør det!). Få adgang til nye 
scener, nye udseender til danserne, sværere 
rutiner, udfordringer og mere! Første gang du 
spiller hver sang i Perform It! (Udfør det!), er der 
låst for rutinerne Medium (Mellem) og Hard 
(Svær). Lås op for disse rutiner ved at få mindst tre 
stjerner i Perform It! (Udfør det!) eller bestå 50 % af 
manøvrerne i Break It Down (Skiller det ad). Vælg 
det låste indhold for at se fl ere oplysninger om, hvordan du låser 
det op.

PLAY! (SPIL!)
Når du har valgt den sang, du gerne vil optræde til, skal du vælge, 
hvor du vil danse, og hvilken danser du gerne vil arbejde sammen 
med på skærmen Play! (Spil!)

Hvis du spiller Perform It! (Udfør det!), får du et par ekstra muligheder:

WORKOUT MODE (TRÆNING) Slå Workout Mode til for at se, hvor 
meget energi du bruger på at danse! Når du har angivet din 
vægt og startet sangen, kan du se, hvor mange kalorier du har 
brændt af, samt hvor lang tid der er gået i venstre side af 
skærmen.

NO-FLASHCARDS (INGEN HUSKEKORT) Slå Flashcards (Huskekort) 
fra for virkelig at mestre rutiner eller bare for at prale. Hvis det 
alligevel bliver for svært, kan du vende tilbage til skærmen med 
sangindstillinger for at slå Flashcards til igen. Du kan først slå 
Flashcards fra, når du har opnået fem stjerner i den rutine, du 
gern vil udføre. 

OPTIONS (INDSTILLINGER)

YOUR STATS (DINE STATISTIKKER)
Besøg Your Stats (Dine statistikker) fra Main Menu (Hovedmenuen) for 
at se dine dansestatistikker og fremskridt i Dance Central! 

Skift indstillinger for spillet ved at vælge Options (Indstillinger) fra 
Main Menu (Hovedmenuen).

KINECT-TUNER
Har du problemer med Kinect-sensoren? Vælg Kinect-tuner for at 
justere indstillingerne for din sensor.

KALIBRERINGSINDSTILLINGER
Hvis du har en kompliceret opsætning af tv eller stereoanlæg, skal 
du muligvis kalibrere.

For at skifte dine kalibreringsindstillinger skal du justere udligningen 
ved langsomt at rulle op og ned, indtil indikatoren på skærmen er 
på linje med lyden, du hører. Indikatorens animation og lyden bør 
matche fuldstændigt.

A/V SETTINGS (A/V-INDSTILLINGER)
SURROUND SOUND (SURROUND-SOUND) Slå surround-sound til 
eller fra.

VIDEO OVERSCAN (OVERSKANNING AF SKÆRM) Slå Video 
Overscan til eller fra, hvis du vil. Dance Central fylder ikke så 
meget på skærmen, som det burde.

DISABLE PHOTOS (SLÅ FOTOS FRA) Vælg Disable Photos for 
at slå fotografering i Frestyle fra.

CROWD VOLUME (LYDSTYRKE FOR PUBLIKUM) Indstil lydstyrken 
fra 1 til 5 for, hvor højt publikum skal lyde.

EFFECTS VOLUME (LYDSTYRKE FOR EFFEKTER) Indstil lydstyrken 
fra 1 til 5 for, hvor højt effekter skal lyde.

AUTOSAVE (GEM AUTOMATISK) Slå Autosave fra, hvis du 
foretrækker at gemme spillet manuelt. Det er kun den aktive 
profi l, der kan blive gemt. Alle profi ler, der er logget på, får tildelt 
Gennemførelser, men hvis du vil gemme dine fremskridt, skal du 
sørge for, at din profi l er den aktive.
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XBOX LIVE

Dette dokument er leveret "som er". Oplysninger og meninger, der er udtrykt i dette dokument, 
inklusive URL og andre websidehenvisninger, kan ændres uden varsel. Du bruger dem for egen risiko. 
Nogle eksempler heri er angivet som illustration og er fi ktive. Sammenhænge med virkelige hændelser 
eller personer er ikke tilsigtet og bør ikke udledes.

Dette dokument giver dig ingen juridiske rettigheder over intellektuel ejendom i nogen Microsoft-
produkter. Du må kopiere og anvende dette dokument som intern reference.  

© 2010 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox 
LIVE og Xbox-logoerne er varemærker ejet af Microsoft-gruppen. Udviklet af Harmonix Music Systems, 
Inc.. Harmonix Music Systems, Inc. og Harmonix-logoet er varemærker ejet af Harmonix Music Systems, 
Inc. Alle andre varemærker er ejet af deres respektive ejere.

© 2010 Harmonix Music Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dance Central og alle relaterede 
titler og logoer er varemærker ejet af Harmonix Music Systems, Inc., et MTV Networks-selskab. Dance 
Central udviklet af Harmonix Music Systems, Inc. MTV, MTV Games og alle relaterede titler og logoer er 
varemærker ejet af MTV Networks, en afdeling af Viacom International Inc. Alle andre mærker tilhører 
deres respektive ejere. Amerikanske patentansøgninger uafgjorte.

Xbox LIVE® er onlinespil- og underholdningstjenesten til Xbox 360®. 
Du skal blot slutte konsollen til internettet via enbredbåndsforbindelse 
og tilmelde dig – det er gratis. Du kan få gratis demoer af spil og 
omgående adgang til HD-fi lm (sælges særskilt). Med Kinect styrer 
du HD-fi lm med en håndbevægelse. Opgrader til Xbox LIVE Gold-
medlemskab, så kan du f.eks. spille online med dine venner rundt 
om i verden. Xbox LIVE er din forbindelse til fl ere spil, underholdning 
og sjov. Gå til www.xbox.com/live for at få mere at vide.

TILSLUTNING
Inden du kan bruge Xbox LIVE, skal du tilslutte din Xbox 360-konsol 
til internettet via en hurtig forbindelse (f.eks. bredbånd) og tilmelde 
dig Xbox LIVE-tjenesten. På adressen www.xbox.com/live/countries 
kan du se, om Xbox LIVE er tilgængeligt i dit område, og du kan få 
oplysninger om, hvordan du bliver tilsluttet Xbox LIVE.

BØRNESIKRING
Ved hjælp af disse brugervenlige og fl eksible værktøjer kan forældre 
og børnepassere bestemme, hvilke spil unge spillere har adgang 
til ud fra indholdsklassifi kationen. Forældre kan begrænse adgang 
til indhold, der er uegnet for børn. Bestem, med hvem og hvordan 
din familie interagerer med andre online via Xbox LIVE-tjenesten. Du 
kan også begrænse, hvor lang tid de må spille. Du kan fi nde fl ere 
oplysninger på www.xbox.com/familysettings. 

WWW.DANCECENTRAL.COM
Hvis du vil se, hvem der har arbejdet på dette spil, 
skal du besøge www.dancecentral.com/credits.

Begrænset garanti vedrørende Deres kopi af softwaren til 
Xbox-spillet (“Spil”) 

Garanti. Microsoft Corporation (“Microsoft”) garanterer, at dette Spil i alt 
væsentligt vil fungere som beskrevet i den medfølgende brugerhåndbog i 
en periode på 90 dage fra datoen for det første køb. Denne begrænsede 
garanti gælder dog ikke, hvis problemer med Spillet skyldes uheld, misbrug, 
virus eller fejlagtig brug. Microsoft giver ikke nogen som helst anden form for 
garanti eller tilsagn om Spillet.

Deres beføjelser. Hvis De inden for 90 dages perioden opdager et problem 
med Spillet, som er dækket af denne garanti, skal det returneres til 
forhandleren sammen med en kopi af den originale kvittering. Forhandleren 
vil efter eget valg (a) reparere eller udskifte Spillet uden beregning, eller (b) 
refundere købesummen. Microsoft indestår for ethvert erstattet Spil i den 
resterende del af den oprindelige garantiperiode, dog mindst 30 dage. 
Microsoft er ikke ansvarlig for skader i det omfang, sådanne skader kunne 
være undgået ved rimelig forsigtighed.

Lovbestemte rettigheder. De har muligvis lovbestemte rettigheder i forhold til 
Deres forhandler, som ikke påvirkes af Microsofts begrænsede garanti.  

HVIS DE IKKE HAR KØBT SPILLET TIL DERES PERSONLIGE BRUG (DVS. NÅR DE IKKE 
HANDLER SOM FORBRUGER) 
Følgende betingelser gælder i det omfang, den gældende lovgivning tillader 
dette. 

Ingen andre garantier.  Microsoft og Microsofts leverandører fraskriver sig alle 
andre garantier og betingelser, såvel udtrykkelige som stiltiende, med hensyn 
til Spillet og den medfølgende brugerhåndbog.

Begrænsning af ansvar. Hverken Microsoft eller Microsofts leverandører kan 
holdes ansvarlige for nogen skader, der er forårsaget af eller på nogen måde 
følger af brugen af eller den manglende mulighed for at bruge Spillet, selv om 
Microsoft eller Microsofts leverandører er blevet underrettet om muligheden 
for sådanne skader. Under alle omstændigheder er Microsofts og Microsofts 
leverandørers fulde ansvar begrænset til det beløb, som De faktisk har betalt 
for Spillet.   

Hvis De har spørgsmål vedrørende denne garanti, bedes De kontakte Deres 
forhandler eller Microsoft på: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland



Tärkeä videopelien pelaamista koskeva terveysvaroitus
Tietoja valoyliherkkyyden aiheuttamista epileptisistä kohtauksista
Hyvin harvat ihmiset voivat saada epileptisen kohtauksen tietyntyyppisistä 
visuaalisista kokemuksista. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi vilkkuvat 
valot tai videopeleissä esiintyvät kuviot. Jopa henkilöillä, joilla ei aiemmin ole ollut 
kouristuskohtauksia tai epileptisiä kohtauksia, saattaa olla taipumus “valoyliherkkyyden 
aiheuttamiin kouristuskohtauksiin” videopelejä pelatessaan. 

Kohtauksilla voi olla useita eri oireita, kuten huimaus, näkökentän muuttuminen, silmien 
tai kasvojen nykiminen, käsien tai jalkojen nykiminen tai vapina, keskittymiskyvyn 
puute, sekavuus tai hetkellinen tajunnan menetys. Kohtaukset saattavat aiheuttaa 
tajunnan menetyksen tai kouristuksia, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen esimerkiksi 
kaatumisen tai esineisiin törmäämisen seurauksena. 

Lopeta pelaaminen heti ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla on joitakin näistä 
oireista. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan näiden oireiden varalta ja kysyttävä 
lapsilta oireiden ilmaantumisesta. Lapsilla ja teini-ikäisillä on aikuisia suurempi 
todennäköisyys saada epileptinen kohtaus. Voit vähentää epileptisten kohtausten 
vaaraa toimimalla seuraavasti. Istu kauempana näytöstä, käytä pienempää näyttöä, 
pelaa hyvin valaistussa huoneessa äläkä pelaa väsyneenä tai rasittuneena. Jos sinulla 
tai sukulaisillasi on ollut aiemmin tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele lääkärin 
kanssa ennen pelaamista.

Tietoja PEGI-järjestelmästä
PEGI-ikärajajärjestelmä estää alaikäisiä pelaamasta pelejä, jotka eivät sovi heidän 
ikäisilleen. HUOMAA, että nämä suositukset eivät perustu pelien vaikeuteen. Kahdesta 
osasta koostuva PEGI auttaa vanhempia ja pelien ostajia valitsemaan pelit tietoisesti 
pelaajan iän mukaan. Ensimmäinen osa on ikäluokitus:

Toinen kuvake kertoo pelin sisällön tyypistä. Näitä kuvakkeita voi olla useita pelin 
luonteen mukaan. Pelin ikäluokitus perustuu sisältöön. Kuvakkeet:

Lisätietoja on osoitteessa http://www.pegi.info sekä pegionline.eu

VAROITUS Lue tärkeät turvallisuus- ja terveystiedot Xbox 360® -konsolin 
ohjeista, Kinect-sensorin käyttöoppaasta ja mahdollisten muiden lisälaitteiden 
käyttöoppaista ennen tämän pelin pelaamista. Säilytä kaikki oppaat, sillä saatat tarvita 
niitä myöhemmin. Jos tarvitset uudet laitteiston käyttöoppaat, siirry osoitteeseen 
www.xbox.com/support tai soita Xbox-asiakastukeen.

Lisää turvallisuustietoja on takakannen sisäpuolella.

SUOMI
Sådan spiller du sikkert med Kinect

Sørg for, at du har plads nok til at bevæge dig frit, når du spiller. Det er forskelligt, 
hvor meget bevægelse spil med Kinect kræver. Sørg for, at du ikke rammer, løber ind i 
eller falder over andre spillere, omkringstående, kæledyr, møbler eller andre genstande, 
mens du spiller. Hvis du står op eller bevæger dig under spillet, skal du have et godt 
fodfæste.
Inden du spiller: Kig i alle retninger (højre, venstre, frem, tilbage, ned og op) efter ting, 
du risikerer at ramme eller falde over. Sørg for, at området, hvor du spiller, er langt nok 
væk fra vinduer, vægge, trapper osv. Sørg for, at der ikke er noget, du kan falde over, 
f.eks. legetøj, møbler, løse tæpper, børn, kæledyr m.m. Flyt om nødvendigt ting eller 
personer ud af spilleområdet. Glem ikke at kigge op – pas på lysarmaturer, ventilatorer 
eller andre genstande over hovedhøjde, når du vurderer spilleområdet.
Mens du spiller: Hold afstand til tv’et, så du ikke rammer det. Hold afstand til andre 
spillere, omkringstående og kæledyr. Afstanden varierer fra spil til spil. Så overvej, 
hvordan du spiller, når du skal bestemme, hvor lang afstand du behøver. Pas på 
genstande og personer, som du kan ramme eller falde over – personer og genstande 
kan bevæge sig ind og ud af spilleområdet, så du skal altid være opmærksom på 
omgivelserne. 
Sørg altid for et godt fodfæste, når du spiller. Spil på et plant gulv, der er tilstrækkelig 
skridsikkert til spil, og sørg for passende fodtøj til spil (ingen høje hæle, klipklapper osv.) 
eller eventuelt bare fødder.
Inden du tillader børn at bruge Kinect: Fastslå, hvordan det enkelte barn må 
bruge Kinect og hvorvidt børnene skal være under opsyn under disse aktiviteter. Husk 
at forklare alle relevante sikkerheds- og sundhedsoplysninger og instruktioner, hvis 
børnene får får lov til at bruge Kinect uden opsyn. Sørg for, at børn, der bruger 
Kinect, spiller sikkert og inden for deres grænser, samt at de forstår, hvordan systemet 
bruges korrekt.
Sådan minimerer du overanstrengte øjne pga. blænding: Placer dig i en behagelig 
afstand fra skærmen eller tv’et og Kinect-sensoren. Anbring skærmen eller tv’et og 
Kinect-sensoren på afstand fra lyskilder, der blænder, eller reguler lysniveauet vha. 
gardiner. Vælg blødt, naturligt lys, der minimerer risikoen for at blive blændet og øger 
kontrast og klarhed. Husk også at justere skærmens eller tv’ets lysstyrke og kontrast.
Pas på, at du ikke overanstrænger dig. Der kan være forskellige grader af fysisk 
aktivitet forbundet med at spille med Kinect. Spørg din læge til råds, inden du bruger 
Kinect, hvis du har en sygdom eller et problem, der påvirker din evne til på en sikker 
måde at deltage i fysiske aktiviteter, eller hvis du er eller har mistanke om, at du er 
gravid, har hjerte-, åndedræts-, ryg- eller ledsygdomme eller andre ortopædiske 
sygdomme, dit blodtryk er for højt, du har problemer med fysisk udfoldelse, eller 
har fået besked på at begrænse fysisk aktivitet. Rådfør dig med din læge, inden du 
påbegynder øvelser eller fi tness-programmer, der omfatter Kinect. Spil ikke under 
indfl ydelse af narkotika eller alkohol, og sørg for, at din balance og dine fysiske evner 
er tilstrækkelige til de bevægelser, du foretager, når du spiller.
Stop og hvil dig, hvis dine muskler, led eller øjne bliver trætte eller ømme. STOP 
STRAKS, og kontakt en læge, hvis du oplever udsædvanlig stor træthed, kvalme, 
åndenød, trykken for brystet, svimmelhed, ubehag eller smerte.
Se Sundhedsvejledning til spil på www.xbox.com for at få fl ere oplysninger.
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KINECT-KÄYTTÖOHJEET
Voit avata Kinect™-oppaan (Kinect Guide) viemällä osoittimen 
näytön vasemmassa alanurkassa olevan opaskuvakkeen päälle.

Jos sensori ei tunnista eleitä, kokeile sen kalibroimista mukana olevan 
Kinect-sensorin kalibrointikortin avulla. Avaa Kinect-opas ja valitse 
Kinect-viritin (Kinect Tuner). Kalibroi sensori tässä näytössä mukana 
toimitetun kalibrointikortin avulla. Säilytä kortti myöhempää käyttöä 
varten.

Kinectistä saa lisätietoja ja opastusohjelmia osoitteesta 
www.xbox.com/support.

PELIALUEEN VALMISTELEMINEN
• Aseta Kinect-sensori paikkaan, jossa sensorilla on näköyhteys 

käyttäjään. Paras paikka on yleensä television alla.

• Ole näkyvä! Älä seiso liian lähellä sensoria tai liian kaukana 
siitä. 2–3 metriä on hyvä etäisyys. Kun näyt apukuvassa 
päästä varpaisiin, voit aloittaa.

• Raivaa alue! Vilkaise pelialuetta ennen pop-lock-tanssin 
aloittamista. Onko kaikki siirretty pois tieltä? Varmista, että 
liikkumiselle on riittävästi tilaa, jotta mikään ei rikkoudu, kun 
aloitat Break It Down (Pala palalta) -pelin.

• Onko tanssille niukasti tilaa? Eipä hätää! Yritä parantaa 
näkökenttää sijoittamalla sensori ylemmäksi. Varmista vain, 
että sensori ei kellahda asennuspaikastaan lattialle tanssin 
aikana.

SIIRTYMINEN VALIKOISSA
Korosta valikkovaihtoehtoja pitämällä 
oikeaa kättä sivulla. Käden korkeus 
määrää, mikä valikkovaihtoehdoista 
korostuu. 

Valitse korostettu painike pyyhkäisemällä 
käsi vaakatasossa kehon yli. 

Palaa edellisiin näyttöihin 
pyyhkäisemällä näytön vasemman alanurkan BACK (TAKAISIN) 
-painiketta vasemmalla kädellä. 

Voit siirtyä valikoissa ohjaimen avulla painamalla mitä tahansa 
Xbox 360 -ohjaimen näppäintä. Voit poistua Controller Mode 
(Ohjaustilasta) ja ohjata kehon avulla painamalla ohjaimen 
>-näppäintä.

PELIN KESKEYTTÄMINEN
Voit keskeyttää pelin koska tahansa avaamalla Kinect-oppaan, 
painamalla ohjaimen >-näppäintä tai astumalla ulos kameran 
kuvasta Peli keskeytyy automaattisesti, jos kuva-alueella ei ole 
yhtään pelaajaa.

OSTA UUSIA TANSSEJA
Voit hankkia Dance Central -peliin uusia kappaleita Xbox LIVE® 
Kauppapaikka -palvelusta valitsemalla Buy New Dances (Osta uusia 
tansseja) -vaihtoehdon. Käy usein tutustumassa uusimpiin ladattaviin 
kappaleisiin, joissa on ainutlaatuisia tanssinumeroita ja upouusi 
koreografi a! Uusien tanssinumeroiden lataamiseen tarvitaan 
Xbox LIVE -yhteys.
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PELITILAT
BREAK IT DOWN (PALA PALALTA)
Väkijoukon edessä tanssiminen voi olla pelottavaa. Break It Down 
(Pala palalta) -pelissä opit liikkeet, numerot ja taidot, joita tarvitaan 
yleisön edessä esiintymiseen. 

Hio kukin liike täydelliseksi katsomalla ensin havaintoesitys ja 
suorittamalla se sitten kolme kertaa. Näin pääset seuraavaan 
liikkeeseen. Jos jo tunnet liikkeen, tee se täydellisesti 
havaintoesityksen aikana, niin saat timantin! 

Jos liike tuntuu erityisen vaikealta, valitse vasemmalla kädellä Slow It 
Down (Hidasta) ja vilkaise liikettä lähemmin! Kun lopetat liikkeeseen 
keskittymisen, valitse Speed It Up (Nopeuta). 

Liikkeiden välissä näytön vasemmassa ylänurkassa näkyy Retry 
(Yritä uudelleen) -vaihtoehto. Voit palata edelliseen liikkeeseen 
pyyhkäisemällä Retry (Yritä uudelleen) -vaihtoehtoa vasemmalla 
kädellä.

Yhdistä palaset! Yksittäisten liikkeiden opetteleminen on paikallaan, 
mutta todellinen tanssitaito tulee liikkeiden tekemisestä peräjälkeen. 
Kun Recap (Kertaus) alkaa, yritä tehdä liikkeet täydellisesti ja hankkia 
täydellinen tulos!

PERFORM IT! (ESIINNY!)
Oletko valmis hyökkäämään lavalle esittelemään liikkeitäsi? Loikkaa 
siis PERFORM IT! (ESIINNY!) -tilaan.

Kunkin laulun aikana saat tilaisuuden esitellä omia liikkeitäsi Freestyle 
(Vapaa tyyli) -vaiheessa! Tekemällä kamerakuvakkeella merkityt 
liikkeet täydellisesti pääset valokuviin. Voit katsoa valokuvia Results 
(Tulokset) -näytössä laulun loputtua. Ujostuttaako kamera? Vapaan 
tyylin kuvaukset voi poistaa käytöstä Options (Asetukset) -valikosta.

DANCE BATTLE (TANSSITAISTELU)
Dance Battle (Tanssitaistelu) -pelissä kaksi pelaajaa tanssii 
vuorotellen kappaleen osien mukaisesti. Eniten pisteitä kerännyt 
pelaaja voittaa! Kyse on muustakin kuin kilpailusta. Dance Battle 
(Tanssitaistelu) -pelin aikana pelaajat yrittävät kerätä yhdessä 
yhteensä viisi tähteä. Kerätkää yhdessä mahdollisimman monta 
tähteä, niin saatte käyttöön bonussisältöä!

DANCE CENTRALIN PELAAMINEN

Kalorilaskuri*

Kulunut aika* 

Tanssija

Nykyinen liike

Apukuva

Seuraava liikeValokeila

Pisteet

Tähdet

Musiikkisoitin

Pistekerroin

* Workout Mode (Kuntoilutilassa)

PERUSTEET
Dance Centralin pelaamiseen on kolme päätapaa. Jokaisen laulun 
vaihtoehdot ovat Break it Down (Pala palalta), Perform It! (Esiinny!) 
tai Dance Battle (Tanssitaistelu). Ennen kuin alat pomppia rytmin 
tahtiin, seuraavassa on joitakin perusvinkkejä, joiden avulla voit 
kehittyä ammattilaistanssijaksi!

Laulujen aikana näyttö on yleensä tämän näköinen. Tärkeimmät 
asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, on merkitty.
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APUKUVA
Näytöllä on aina pikkukuva, 
jossa näytetään, mitä Kinect 
näkee.

Aktiivinen pelaaja on 
aina merkitty valkoisella 
apukuvassa. Varmista, että 
näyt apukuvassa päästä 
varpaisiin, jotta Kinect-sensori 
näkee makeat liikkeesi. 
Ei-aktiiviset pelaajat näkyvät 
apukuvassa harmaina. Pelaajaa vaihdetaan yksinkertaisesti 
astumalla Kinect-sensorin näkökentän keskelle. Tiedät olevasi 
aktiivinen pelaaja, kun siluettisi korostuu ja muuttuu harmaasta 
valkoiseksi.

JÄLJITTELE TANSSIJAN LIIKKEITÄ!
Dance Centralissa on kyse näytöllä olevan 
tanssijan liikkeiden peilaamisesta tanssin 
tahtiin. Kun tanssija liikkuu vasemmalle, 
liiku vasemmalle ja päinvastoin.  Seuraa 
tanssijan raajojen ympärillä näkyviä  punaisia 
rajauksia. Niitä näkyy, kun et tee liikettä aivan 
oikein. Näet niistä, mitä liikkeen osaa pitää 
harjoitella.

FLASHCARDS (LIIKEKORTIT)
Jokaiseen pelin liikkeeseen liittyy Flashcard 
(Liikekortti) ja nimi. Flashcard (Liikekorttien) 
opetteleminen ulkoa helpottaa liikkeiden 
seuraamista. Toisinaan liikkeen viimeinen osa tehdään kaksi kertaa 
toiselle puolelle ennen seuraavaan liikkeeseen siirtymistä. Kun 
olet valmis pelaamaan Perform It (Esiinny) -peliä, pidä silmäsi auki 
D-kirjaimen varalta, jotta tiedät, mikä liike pitää tehdä kahdesti.

Apukuva
SIJOITUKSET JA SISÄLLÖN AVAAMINEN
Nouse sijoituksissa ja hanki uskottavuutta 
esittelemällä liikkeitäsi Perform It! (Esiinny!) 
-pelissä. Saat käyttöön uusia esiintymispaikkoja, 
uusia ulkoasuja tanssijoille, entistä vaativampia 
tanssinumeroita, haasteita ja muuta sisältöä! 
Kun pelaat kunkin laulun ensimmäistä kertaa 
Perform It! (Esiinny!) -tilassa, sen Medium 
(keskivaikeat) ja Hard (vaikeat) numerot ovat 
lukittuna. Voit avata numerot hankkimalla 
vähintään 3 tähteä Perform It! (Esiinny!) -pelissä tai läpäisemällä 50 
prosenttia liikkeistä Break It Down (Pala palalta) -pelissä. Voit katsoa 
tietoja kohteen avaamisesta valitsemalla lukitun sisällön.

PLAY! (PELAA!)
Valittuasi esitettävän laulun voit valita Play! (Pelaa!) -näytössä 
tanssipaikan ja tanssijan, jonka kanssa haluat työskennellä.

Perform It! (Esiinny!) -pelissä on vielä pari lisävalintaa:

WORKOUT MODE (KUNTOILUTILA) Kuntoilutilassa saat arvion 
tanssin aikana kuluneen energian määrästä! Kun annat painosi 
ja aloitat laulun, voit seurata liikuntaharjoituksen etenemistä 
näytön vasemman reunan laskureista, joissa näytetään poltetut 
kalorit ja käytetty aika.

NO-FLASHCARDS (EI LIIKEKORTTEJA) Poista liikekortit käytöstä, 
kun haluat oppia tanssinumerot perin pohjin tai kerskua 
taidoillasi. Jos peli osoittautuu tällöin liian vaikeasti, voit ottaa 
liikekortit uudelleen käyttöön palaamalla lauluasetusten 
valintanäyttöön. Voit poistaa Flashcards (Liikekortit) käytöstä 
vasta hankittuasi viisi tähteä numerossa, jonka haluat esittää. 

OMAT TIEDOT JA TILASTOT
Käymällä Your Stats (Omat tiedot) -näytössä Main Menun 
(Päävalikon) kautta voit seurata tanssitilastojasi ja etenemistäsi 
Dance Central -pelissä! 
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ASETUKSET (OPTIONS)
Hallitse asetuksia valitsemalla Options (Asetukset) Main Menusta 
(Päävalikosta).

KINECT-VIRITIN
Onko Kinect-sensorin kanssa ongelmia? Voit säätää sensorin 
asetuksia valitsemalla Kinect-viritin-toiminnon (Kinect Tuner).

KALIBROINTIASETUKSET
Jos käytössä on monimutkainen televisio- ja stereolaitteisto, 
kalibrointia saatetaan tarvita.

Voit muuttaa kalibrointiasetusta säätämällä siirtoa vierittämällä 
hitaasti ylös ja alas, kunnes näytön merkki osuu yksiin kuulemasi 
äänimerkin kanssa. Näytön merkin ja äänen pitäisi osua täsmälleen 
kohdalleen.

ÄÄNI- JA VIDEOASETUKSET (A/V SETTINGS)
SURROUND SOUND (TILAÄÄNI) Ota Surround Sound (Tilaääni) 
käyttöön tai poista se käytöstä.

VIDEO OVERSCAN (VIDEON YLIPYYHKÄISY) Ota Video Overscan 
(Videon ylipyyhkäisy) käyttöön, jos Dance Central tuntuu vievän 
liian vähän tilaa ruudulla.

DISABLE PHOTOS (POISTA KUVAUS KÄYTÖSTÄ) Tällä voit poistaa 
vapaan tyylin kuvaukset käytöstä.

CROWD VOLUME (VÄKIJOUKON ÄÄNENVOIMAKKUUS) Valitse 
äänenvoimakkuudeksi yhdestä viiteen. Se määrittää, miten 
äänekäs väkijoukko on.

EFFECTS VOLUME (ÄÄNITEHOSTEIDEN VOIMAKKUUS) Valitse 
äänenvoimakkuudeksi yhdestä viiteen. Se määrittää, miten 
äänekkäitä äänitehosteet ovat.

AUTOSAVE (AUTOMAATTINEN TALLENNUS) Poista automaattinen 
tallennus käytöstä, jos haluat tallentaa manuaalisesti. Vain 
aktiivisen profi ilin pelitilanteen voi tallentaa. Saavutuksia 
myönnetään kaikille kirjautuneille profi ileille, mutta 
jos haluat tallentaa pelitilanteesi, varmista, että profi ilisi on 
aktiivinen.

XBOX LIVE

Tämä ohjekirja toimitetaan "sellaisenaan". Tämän ohjekirjan, siinä mainittujen verkko-osoitteiden ja 
muiden verkkosivujen tietoja ja ilmauksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Vastuu käytöstä 
on yksin käyttäjällä. Osa esimerkeistä on luotu yksinomaan kuvitustarkoituksessa ja ne eivät vastaa 
todellisuutta. Vastaavuutta tai yhteyttä todellisuuteen ei tavoitella eikä esimerkkejä tulisi tulkita siten.

Ohjekirja ei suo käyttäjälle mitään laillisia oikeuksia mihinkään missään Microsoftin tuotteessa olevaan 
immateriaaliseen omaisuuteen. Käyttäjä voi halutessaan kopioida tämän ohjekirjan omaa käyttöään 
varten.  

© 2010 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox 
LIVE ja Xbox-logot ovat Microsoft-liikeyhtymän tavaramerkkejä. Kehittäjä Harmonix Music Systems, Inc. 
Harmonix Music Systems, Inc. ja Harmonix-logo ovat Harmonix Music Systems, Inc:n tavaramerkkejä. 
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2010 Harmonix Music Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dance Central ja kaikki siihen 
liittyvät otsikot ja logot ovat Harmonix Music Systems, Inc:n, MTV Networks -yhtiön, tavaramerkkejä. 
Dance Central -pelin kehitti Harmonix Music Systems, Inc. MTV, MTV Games ja kaikki näihin liittyvät 
otsikot ja logot ovat MTV Networksin, Viacom International Inc:n jaoston, tavaramerkkejä. Kaikki muut 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Patentteja haussa Yhdysvalloissa.

Xbox LIVE® on verkossa toimiva peli- ja viihdepalvelu Xbox 360® -konsolille. 
Sinun tarvitsee vain yhdistää konsolisi Internet-laajakaistapalveluusi, 
niin voit liittyä maksutta. Saat ilmaisia pelidemoja ja voit katsoa 
teräväpiirtoelokuvia (myydään erikseen). Kinect-järjestelmän avulla voit 
ohjata teräväpiirtoelokuvien toistoa heilauttamalla kättäsi. Päivittämällä 
Xbox LIVE Gold -jäsenyydeksi voit pelata pelejä verkossa ympäri 
maailmaa olevien ystävien kanssa ja tehdä paljon muuta. Xbox LIVE 
-palvelun avulla saat entistä enemmän pelejä, viihdettä ja huvia. 
Lisätietoja on osoitteessa www.xbox.com/live.

YHDISTÄMINEN
Ennen kuin voit käyttää Xbox LIVE -palvelua, yhdistä Xbox 360 -konsolisi 
Internetiin laajakaistayhteydellä ja rekisteröidy jäseneksi. Saat selville, 
onko Xbox LIVE -palvelu saatavilla alueellasi ja lisätietoja Xbox LIVE 
-palveluun yhdistämisestä käymällä osoitteessa 
www.xbox.com/live/countries.

FAMILY SETTINGS (PERHEASETUKSET)
Näiden helppokäyttöisten ja joustavien työkalujen avulla vanhemmat ja 
hoitajat voivat päättää sisältöluokituksen perusteella, mitä pelejä nuoret 
pelaajat voivat käyttää. Pääsyä aikuisille tarkoitettuun sisältöön voidaan 
rajoittaa. Määritä, miten ja kenen kanssa perheesi on vuorovaikutuksessa 
Xbox LIVE -palvelussa. Voit myös asettaa rajoituksia pelaamiseen 
käytetylle ajalle. Lisätietoja on osoitteessa www.xbox.com/familysettings.

WWW.DANCECENTRAL.COM
Voit katsoa tämän pelin parissa työskennelleiden ihmisten tekijätietoja 

osoitteessa www.dancecentral.com/credits.
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Rajoitettu takuu koskien Xbox-peliohjelman ("pelin") kopioita 

Takuu. Microsoft Corporation ("Microsoft") takaa, että tämä peli toimii 
olennaisilta osiltaan käyttöohjeessa kuvatulla tavalla 90 vuorokauden ajan 
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lukien. Rajoitettu takuu raukeaa, jos peliin 
liittyvä ongelma aiheutuu onnettomuudesta, tuotteen väärästä käytöstä tai 
virusohjelmasta. Microsoft ei anna mitään muuta takuuta tai lupausta peliä 
koskien.

Asiakkaan oikeudet. Jos havaitset 90 vuorokauden sisällä pelissä olevan, 
takuun kattavan ongelman, palauta peli yhdessä alkuperäisen myyntikuitin 
kanssa myyjälle. Myyjällä on oikeus joko (a) korjata tai vaihtaa tuote 
veloituksetta tai (b) palauttaa ostohinta. Myyjällä on oikeus valita haluamansa 
menettelytapa. Vaihtopeliä koskee alkuperäisen 90 vuorokauden takuuajan 
jäljellä oleva aika tai 30 vuorokauden uusi takuuaika, joka alkaa vaihtopelin 
vastaanottamisesta. Takuuajoista pidempi on voimassa. Microsoft ei vastaa 
sellaisista vahingoista, jotka olisi voitu välttää kohtuullisella huolenpidolla.  

Lakisääteiset oikeudet. Sinulla voi olla lakisääteisiä oikeuksia myyjän suhteen. 
Microsoftin rajoitettu takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin.  

JOS PELIÄ EI OLE OSTETTU HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN (ELI ET OLE 
KULUTTAJA)
Seuraavat ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimassa 
enimmäislaajuudessa. 

Ei muita takuita. Microsoft ja sen toimittajat kiistävät kaikki muut peliä ja sen 
mukana tulevaa käyttöohjetta koskevat nimenomaiset tai oletetut takuut ja 
ehdot.

Vastuunrajoitus. Microsoft tai sen toimittajat eivät vastaa mistään vahingoista 
niiden aiheutumistavasta riippumatta, jos vahingot aiheutuvat jollakin 
tavalla pelin käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää, vaikka Microsoftille 
ja sen toimittajille olisi ilmoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. 
Joka tapauksessa Microsoftin ja sen toimittajien koko vastuu rajoittuu pelistä 
maksettuun todelliseen kauppahintaan.   
  
Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta, ota yhteyttä Microsoft-
jälleenmyyjään tai Microsoft Oy:n. Yhteystiedot: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland 

Turvallinen pelaaminen Kinect-järjestelmällä
Varmista, että tilaa on tarpeeksi, jotta voit liikkua vapaasti pelatessasi. Pelaaminen 
Kinect-järjestelmän avulla saattaa edellyttää eri tapoja liikkua. Varmista, ettet osu, 
törmää tai kompastu muihin pelaajiin, katsojiin, lemmikkieläimiin, huonekaluihin tai 
muihin esineisiin pelaamisen aikana. Jos seisot tai liikut pelaamisen aikana, tarvitset 
hyvän alustan.
Ennen pelaamista: Varmista katsomalla joka suuntaan (oikealle, vasemmalle, eteen, 
taakse, alas ja ylös), ettei lähettyvillä ole mitään, mihin saattaisit osua tai kompastua. 
Varmista, että pelaamisalueesi on tarpeeksi kaukana ikkunoista, seinistä, portaista ja niin 
edelleen. Varmista myös, ettei lähellä ole mitään, mihin voit kompastua, kuten leluja, 
huonekaluja, mattoja, lapsia, lemmikkieläimiä ja niin edelleen. Siirrä esineet tai ihmiset 
tarvittaessa pois pelialueelta. Älä unohda katsoa ylös – kiinnitä huomioita valaisimiin, 
tuulettimiin tai muihin pelialueen yläpuolella oleviin esineisiin.
Pelaamisen aikana: Pysy tarpeeksi kaukana televisiosta, jotta et osu siihen. Pidä 
tarpeeksi etäisyyttä myös muihin pelaajiin, katsojiin ja lemmikkieläimiin. Tarvittava 
etäisyys saattaa vaihdella pelikohtaisesti, joten ota huomioon pelitapasi, kun selvität, 
miten paljon välimatkaa sinun on pidettävä. Kiinnitä huomiota esineisiin tai ihmisiin, 
joihin saatat osua tai kompastua – ihmiset voivat liikkua tai esineet siirtyä lähellesi 
pelaamisen aikana, joten pidä ympäristöäsi silmällä kaiken aikaa. 
Varmista, että sinulla on aina hyvä jalansija pelaamisen aikana. Pelaa tasaisella lattialla, 
joka ei ole liian liukas pelaamiseen. Varmista myös, että sinulla on oikeat jalkineet 
pelaamista varten (ei esimerkiksi korkokenkiä tai sandaaleja), tai pelaa paljain jaloin 
niin halutessasi.
Ennen kuin annat lasten käyttää Kinect-järjestelmää: Selvitä, miten kukin lapsi 
pystyy käyttämään Kinect-järjestelmää, ja tuleeko heitä valvoa pelaamisen aikana. Jos 
annat lasten käyttää Kinect-järjestelmää ilman valvontaa, muista kertoa heille kaikki 
olennaiset turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät tiedot ja ohjeet. Varmista, että Kinect-
järjestelmää käyttävät lapset pelaavat turvallisesti ja rajojaan ylittämättä. Varmista 
myös, että he ymmärtävät, miten järjestelmää käytetään oikein.
Heijastusten silmille aiheuttaman rasituksen vähentäminen: Asetu mukavan 
etäisyyden päähän näytöstä tai televisiosta ja Kinect-sensorista. Aseta näyttö tai televisio 
ja Kinect-sensori kauas heijastuksia aiheuttavien valonlähteiden luota tai hallitse 
valaistusta verhojen tai sälekaihdinten avulla. Valitse miellyttävä luonnollinen valo, joka 
aiheuttaa mahdollisimman vähän heijastuksia sekä rasitusta silmille ja lisää kontrastia 
sekä selkeyttä. Säädä lisäksi näytön tai television kirkkautta ja kontrastia.
Älä rasita itseäsi liikaa. Pelaaminen Kinect-järjestelmällä saattaa edellyttää vaihtelevia 
määriä fyysistä toimintaa. Keskustele lääkärin kanssa ennen Kinect-järjestelmän 
käyttämistä, jos sinulla on jokin terveyteen liittyvä ongelma tai rajoitus, joka vaikuttaa 
kykyysi tehdä fyysisiä toimia turvallisesti, tai jos olet tai saatat olla raskaana, sinulla on 
sydämeen, hengitykseen, selkään tai niveliin liittyviä ongelmia tai muita ortopedisiä 
ongelmia, verenpaineesi on korkea, fyysinen toiminta aiheuttaa sinulle ongelmia tai jos 
sinua on kehotettu rajoittamaan fyysistä rasitusta. Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin 
aloitat mitään kuntoilu- tai harjoitusohjelmaa, johon liittyy Kinect-järjestelmä. Älä pelaa 
huumaus- tai lääkeaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Varmista myös, että 
tasapainosi ja fyysiset ominaisuutesi riittävät liikkumiseen pelaamisen aikana.
Lopeta pelaaminen ja lepää, jos lihaksesi, nivelesi tai silmäsi väsyvät tai tulevat 
kipeiksi. Jos koet liiallista väsymystä, pahoinvointia, hengästymistä, ahdistusta rinnassa, 
huimausta, huonovointisuutta tai kipua, LOPETA LAITTEISTON KÄYTTÖ HETI ja ota 
yhteyttä lääkäriin.
Lue lisätietoja Opas terveelliseen pelaamiseen -artikkelista osoitteessa www.xbox.com.



SLIK FÅR DU HJELP MED KINECT
Når du skal åpne Kinect™ Guide, fører du pekeren over guideikonet 
nede til høyre på skjermen.

Hvis sensoren ikke gjenkjenner håndbevegelsene dine, bør du 
prøve å kalibrere den med det medfølgende Kinect Sensor-
kalibreringskortet. Åpne Kinect Guide, og velg Kinect-feilsøking. 
Derfra kjører du sensorkalibreringen med det medfølgende 
kalibreringskortet. Ta vare på kortet for senere bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon om Kinect, blant annet opplæring, 
kan du gå til www.xbox.com/support.

INSTALLERE OMRÅDET
• Sett Kinect Sensor på et sted der den kan se deg lett. 

Under TV-en er vanligvis det beste stedet.

• Bli sett! Ikke stå for nær eller for langt unna sensoren. 
Mellom 2 og 6 meter er ideelt. Når du er synlig fra topp 
til tå i hjelperammen, er du klar til å sette i gang.

• Rydd området! Før du starter, bør du ta en kikk på 
spilleplassen Står noe i veien? Sørg for at du har nok plass til 
å bevege deg slik at ingenting blir ødelagt når du gyver løs.

• Har du lite plass å danse på? Ikke noe problem! Prøv å 
plassere sensoren høyere opp for å få et bedre visningsfelt. 
Uansett hvor du plasserer sensoren må du sørge for at det 
ikke er fare for at den kan falle ned mens du danser.

Viktig helseadvarsel som gjelder spilling av videospill
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 disse ”fotosensitive epileptiske anfallene” når de ser på videospill. 

Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert 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. Du kan 
redusere faren for fotosensitive epileptiske anfall ved å ta følgende forholdsregler: 
Sett deg lenger vekk fra skjermen, bruk en mindre skjerm, spill i et godt opplyst 
rom og ikke spill når du 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.

Hva er PEGI-systemet? 
Aldersklassifi seringssystemet PEGI beskytter mindreårige mot spill som ikke passer for 
deres aldersgruppe. VÆR OPPMERKSOM PÅ at dette ikke er en målestokk for spillets 
vanskelighetsgrad. PEGI-klassifi seringen består av to deler, og gjør det mulig for 
foreldre og andre som kjøper spill til barn å gjøre en informert vurdering i samsvar med 
alderen til spilleren. Den første delen er en aldersklassifi sering:-

Den andre er ikoner som viser typen innhold i spillet. Det kan være en rekke slike ikoner, 
avhengig av hvilket spill det dreier seg om. Spillets aldersklassifi sering gjenspeiler 
intensiteten til dette innholdet. Ikonene er:-

Besøk http://www.pegi.info og pegionline.eu for nærmere informasjon

ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til 
Xbox 360®-konsollen, brukerhåndboken til Kinect-sensoren og håndbøkene til 
eventuelt annet utstyr for å gjøre deg kjent med viktig informasjon om sikkerhet 
og helse. Behold alle bruksanvisninger for fremtidig bruk. Hvis du har mistet 
brukerhåndboken til konsollen, kan du gå til www.xbox.com/support eller ringe 
Xbox kundestøtte.

Se innsiden av permen bakerst i brukerhåndboken 
for mer sikkerhetsinformasjon.

NORSK
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NAVIGERE I MENYENE BLI KJENT MED DE ULIKE MODUSENE
Hold høyre arm ut til siden for å markere 
et menyvalg. Høyden på hånden 
bestemmer hvilket valg du markerer 
i menyen. 

Sveip med armen vannrett foran 
kroppen for å velge knappen som er 
markert. 

Gå tilbake til tidligere skjermbilder ved å velge BACK nede 
i venstre hjørne av skjermen med venstre hånd. 

Trykk en knapp på Xbox 360 Håndkontroll hvis du vil navigere i 
menyer med kontrolleren. Trykk > på Håndkontrolleren for å avslutte 
Controller Mode (Kontrollermodus) og navigere med kroppen.

TA PAUSE I SPILLET
Du kan ta pause i spillet når som helst ved å aktivere Kinect 
Guide, ved å trykke > på Håndkontrolleren, eller gå ut av syne for 
kameraet. Spillet stanser automatisk hvis det ikke kan se noen spillere.

BREAK IT DOWN (TRENING)
Å danse for publikum kan være skummelt. I Break It Down (Trening) 
får du lære alle teknikkene, rutinene og ferdighetene som trengs for 
å stå foran et publikum. 

For å perfeksjonere hvert eneste dansetrinn kan du se på den første 
demonstrasjonen av teknikken for så å klare det selv tre ganger før 
du fortsetter til neste danseteknikk. Dersom det er et trinn du kjenner 
fra før, kan du klare det under treningen og tjene en diamant. 

Hvis du sliter skikkelig med en teknikk, kan du velge Slow It Down 
(Langsomt tempo) med venstre hånd for å se den bedre! Når 
du så har fått studert dansetrinnet velger du Speed It Up (Opp 
med farten). 

Mellom teknikkene vises Retry (Prøv på nytt) oppe i venstre hjørne 
av skjermen. Sveip Retry (Prøv på nytt) med venstre hånd for å gå 
tilbake til forrige teknikk.

Sett sammen alt du har lært! Å lære enkeltteknikker er én ting, men 
de virkelige danseferdighetene kommer først når du setter sammen 
alle teknikkene. Når det kommer en Recap (Repetisjon), må du gjøre 
ditt beste for å klare alle bevegelsene og oppnå maks poengsum!

PERFORM IT! (FREMFØRING)
Er du klar for å vise frem danseteknikkene? Kast deg ut i PERFORM IT! 
(Fremføring)

Midt i hver sang vil du få sjansen til å vise dine egne teknikker i 
Freestyle! (Fristil). Klar teknikker som er merket med et kameraikon, 
for å vinne fotomuligheter. Du kan se bilder av deg selv på 
resultatskjermen etter at sangen er ferdig. Er du sjenert foran 
kamera? Du kan skru av fristilfotografering fra menyen Options 
(Innstillinger).

DANCE BATTLE (DANSEDUELL)
Under en danseduell deltar to spillere som bytter på å danse ulike 
deler av en låt. Den spilleren som får fl est poeng, har vunnet! Men 
det handler ikke bare om å konkurrere. I løpet av en danseduell skal 
begge spillerne jobbe for å tjene opp til fem stjerner sammen. Vinn 
så mange stjerner dere klarer sammen, for å låse opp bonusinnhold!

BUY NEW DANCES (KJØPE NYE DANSER)
Velg Buy New Dances (Kjøp nye danser) fra hovedmenyen for å 
få nye sanger for Dance Central via Xbox LIVE® Marketplace. Stikk 
innom ofte for å se etter de nyeste nedlastbare låtene med unike 
rutiner og helt ny koreografi ! For å kunne laste ned nye rutiner må du 
være tilkoblet Xbox LIVE.
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HJELPERAMMEN
Det vil alltid være en liten 
ramme på skjermen som viser 
deg hva Kinect kan se.

Den aktive spilleren er 
alltid markert som hvit i 
hjelperammen. Sørg for at 
du er synlig fra topp til tå i 
hjelperammen, slik at Kinect 
Sensor kan se alle de kule 
bevegelsene dine. Spillere 
som ikke er aktive, er markert med grått i hjelperammen. Når du skal 
veksle mellom spillere, kan du bare gå inn til midten av synsfeltet til 
Kinect-sensoren. Du vet at du er den aktive spilleren når silhuetten 
din er uthevet og endres fra grå til hvit.

ETTERLIGN BEVEGELSENE TIL DANSEREN!
Dance Central handler om å speile 
bevegelsene til danseren på skjermen 
i takt med rytmen i sangen. Når danseren 
går til venstre, beveger du deg til venstre, 
og omvendt.  Se opp for røde omriss på 
kroppsdelene til danseren. De kommer når 
du ikke helt klarer å gjennomføre en 
bevegelse, og markerer hvilken del av 
teknikken du må jobbe mer med.

FLASHCARDS (INFOKORT)
Alle teknikkene i spillet har et tilhørende 
Flashcard (Infokort) og navn. Husk infokortet 
slik at det blir lettere å følge med på teknikkene. Noen ganger blir 
den siste delen av en teknikk ”doblet” på den ene siden, før den 
fortsetter til bevegelse. Når du er klar til å Perform It (Fremføring), bør 
du holde øye med D-en slik at du vet når det er på tide å doble.

SLIK SPILLER DU DANCE CENTRAL

Kaloriteller*

Tid brukt* 

Danseren
Gjeldende 
danseteknikk

Hjelperamme

Neste bevegelseSpotlight

Poengsum

Stjerner

Ghettoblaster

Poengmultiplikator

* Workout Mode 
(Treningsmodus)

DET GRUNNLEGGENDE
Det er tre måter å spille Dance Central på. For hver sang kan du 
enten velge Break it Down (Trening), Perform It! (Fremføring) eller 
Dance Battle (Danseduell). Men før du kan kaste deg ut i dansen, 
er det noen grunnleggende tips du trenger for å bli en proff danser!

Mens sangene spiller, ser skjermen vanligvis slik ut. Alt det viktigste 
du trenger å følge med på, er forklart.

Hjelperamme
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OPPNÅ HØYERE PLASSERING OG LÅSE OPP INNHOLD
Hvis du oppnår høyere plassering, kan du vinne 
cred ved å vise frem teknikkene dine i Perform 
It! (Fremføring). Få tilgang til nye arenaer, nytt 
utseende for danserne, vanskeligere rutiner, 
utfordringer og enda mer! Første gang du spiller 
hver sang i fremføring, vil tilgangen til rutiner på 
middels og høy vanskelighetsgrad være låst. 
Du låser opp disse rutinene ved å vinne minst 3 
stjerner i Perform It! (Fremføring) eller gjennomfør 
50 prosent av teknikkene i Break It Down (Trening). Hvis du vil se mer 
informasjon om hvordan du låser opp et element, velger du bare det 
låste innholdet.

PLAY! (SPILL)
Når du har valgt sangen du vil opptre til, kan du velge hvilken arena du 
skal danse på og hvilken danser du vil jobbe med, på Play!-skjermen.

Hvis du spiller i Perform It! (Fremføring), har du noen fl ere alternativer:

WORKOUT MODE (TRENINGSMODUS) Skru treningsmodus på hvis 
du vil beregne hvor mye energi du bruker mens du danser! Når 
du har angitt vekten din og startet sangen, kan du følge med 
på treningsøkten din med indikatorer for gjeldende kaloriforbruk 
og medgått tid til venstre på skjermen.

NO-FLASHCARDS (INGEN INFOKORT) Skru av infokort hvis du 
virkelig vil mestre danserutinene eller vil vise frem ferdighetene 
dine. Hvis det skulle bli for vanskelig, kan du gå tilbake til 
spillinnstillingene og skru på infokort igjen. Muligheten til å skru 
av infokort blir først tilgjengelig etter at du har vunnet fem 
stjerner for rutinen du vil fremføre. 

OPTIONS (INNSTILLINGER)

YOUR STATS (DINE RESULTATER)
Gå til Your Stats (Dine resultater) fra hovedmenyen for å følge med 
på danseresultatene og fremgangen din i Dance Central! 

Juster innstillingene ved å velge Options (Innstillinger) fra 
hovedmenyen.

KINECT-FEILSØKING
Har du problemer med Kinect-sensoren? Velg Kinect-feilsøking hvis 
du vil justere innstillingene av sensoren.

KALIBRERINGSINNSTILLINGER
Hvis du har et komplisert TV/stereo-oppsett, må du kanskje kalibrere.

For å endre kalibreringsinnstillingene, justerer du forskyvningen 
ved å rulle langsomt opp og ned helt til indikatoren på skjermen 
stemmer overens med lyden du hører. Animasjonen på den visuelle 
indikatoren og lyden skal stemme helt nøyaktig.

A/V SETTINGS (A/V-INNSTILLINGER)
SURROUND SOUND (Surroundlyd) Skru surroundlyd på eller av.

VIDEO OVERSCAN (Videooverskanning) Skru videooverskanning 
på eller av hvis du synes Dance Central ikke opptar så mye plass 
på skjermen som det burde.

DISABLE PHOTOS (Deaktiver bilder) Skru på eller av dette valget 
for å skru av fristilfotografering.

CROWD VOLUME (Publikumsvolum) Velg et volumnivå fra 1 til 5, 
som bestemmer hvor høy lyden fra publikum er.

EFFECTS VOLUME (Effektvolum) Velg et volumnivå fra 1 til 5, som 
bestemmer hvor høy lyden av effektene er.

AUTOSAVE (Autolagring) Skru av autolagring  hvis du ønsker 
å lagre manuelt. Lagring er bare mulig for den aktive profi len. 
Prestasjoner blir tildelt til alle innloggede profi ler, men hvis du vil 
lagre fremdriften din, må du sørge for at du profi l er den aktive.
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XBOX LIVE

Dette dokument leveres “som det foreligger”. Informasjonen i dette dokumentet, inkludert URL-adresser 
og andre referanser til nettsteder på Internett, kan bli endret uten forhåndsvarsel. Du bærer risikoen ved 
å bruke den. Noen eksempler som er beskrevet her, er kun til illustrasjon og er fi ktive. Ingen forbindelser 
eller tilknytninger til virkeligheten er tilsiktet eller må forutsettes.

Dette dokumentet gir deg ingen juridiske rettigheter til noe åndsverk i noe Microsoft-produkt. Du kan 
kopiere og bruke dette dokumentet til interne formål som referanse.  

© 2010 Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-
logoene er varemerker for Microsoft-konsernet. Utviklet av Harmonix Music Systems, Inc.. Harmonix 
Music Systems, Inc. og Harmonix-logoen er varemerker for Harmonix Music Systems, Inc. Alle andre 
varemerker tilhører sine respektive eiere.

© 2010 Harmonix Music Systems, Inc. Med enerett. Dance Central og alle relaterte titler og logoer 
er varemerker for Harmonix Music Systems, Inc., et MTV Networks-selskap. Dance Central utviklet av 
Harmonix Music Systems, Inc. MTV, MTV Games og alle relaterte titler og logoer er varemerker for MTV 
Networks, en avdeling av Viacom International Inc. Alle andre merker tilhører sine respektive eiere. 
Patentsøknader i USA er under behandling.

Xbox LIVE® er spill- og underholdningstjenesten online for Xbox 360®. 
Koble konsollen til Internett-bredbåndstjenesten din, og registrer deg 
gratis. Du kan få gratis spilldemoer og øyeblikkelig tilgang til HD-
fi lmer (selges separat). Med Kinect kan du styre HD-fi lmene med en 
håndbevegelse. Oppgrader til et Xbox LIVE Gold-medlemskap for 
blant annet å spille online med venner rundt i verden. Xbox LIVE gir 
deg mye spill, underholdning og moro. Gå til www.xbox.com/live for 
mer informasjon.

KOBLE TIL
Før du kan bruke Xbox LIVE, må du koble Xbox 360-konsollen til en 
høyhastighets Internett-tilkobling og registrere deg som Xbox LIVE-
medlem. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling, og hvis du vil 
fi nne ut om Xbox LIVE er tilgjengelig der du bor, går du til 
www.xbox.com/live/countries.

FAMILIEINNSTILLINGER
Med disse enkle og fl eksible verktøyene kan foreldre og foresatte 
avgjøre hvilke spill unge spillere skal kunne spille, basert på 
innholdsklassifi seringen. Foreldrene kan sperre tilgangen til materiale 
med voksent innhold, og bestemme med hvem og hvordan familien 
kan kommunisere med andre online via LIVE-tjenesten. De kan også 
sette tidsbegrensninger for hvor lenge familiemedlemmene kan 
spille. Du fi nner mer informasjon på www.xbox.com/familysettings.

WWW.DANCECENTRAL.COM
Hvis du vil se listen over personer som har jobbet med dette spillet, 

går du til www.dancecentral.com/credits.

Begrenset garanti for ditt eksemplar av  spill-programvaren 
Xbox (“Spillet”) 

Begrenset garanti. Microsoft Corporation (“Microsoft”) innestår for at dette 
Spillet hovedsakelig vil fungere slik det er beskrevet i den vedlagte håndboken 
i en periode på 90 dager fra første kjøpsdato. Denne begrensede garantien 
gjelder ikke hvis eventuelle problemer med Spillet kan relateres til ulykker, 
misbruk, virus eller feil anvendelse. Microsoft gir ingen annen garanti for eller 
løfter relatert til Spillet.

Dine rettigheter: Hvis du oppdager et problem med Spillet som dekkes av 
denne begrensede garantien i 90-dagersperioden, kan du returnere Spillet til 
din forhandler sammen med en kopi av den originale kjøpskvitteringen. Din 
forhandler vil, etter eget valg, (a) reparere Spillet eller levere deg tilsvarende 
Spill gratis eller (b) refundere det du har betalt for Spillet. Eventuelt Spill som 
leveres deg i henhold til foregående setning vil være dekket av garantien i 
den lengste av den resterende opprinnelige garantiperioden eller 30 dager 
fra du mottok det nye Spillet. Microsoft er ikke ansvarlig for skader som på 
rimelig måte kunne ha vært unngått. 

Lovbestemte rettigheter. Du kan ha lovbestemte rettigheter overfor din 
forhandler uavhengig av Microsofts begrensede garanti. 

HVIS DU IKKE KJØPTE SPILLET TIL PERSONLIG BRUK (DET VIL SI HVIS DU IKKE 
OPPTRÅDTE SOM FORBRUKER), GJELDER FØLGENDE:
Følgende vilkår gjelder i den grad ikke annet følger av gjeldende ufravikelig 
lovgivning. 

Ingen andre garantier. Microsoft og dets leverandører fraskriver seg alle 
øvrige uttrykkelige og stilltiende garantier og vilkår når det gjelder Spillet og 
den medfølgende håndboken.

Begrensning av ansvar. Verken Microsoft eller dets leverandører er ansvarlige 
for noen form for eventuelle skader som på en eller annen måte skyldes bruk 
av eller manglende evne til å bruke Spillet. Dette gjelder selv om Microsoft 
eller dets leverandører er blitt underrettet om muligheten for slike skader. 
Under enhver omstendighet er ansvaret til Microsoft og dets leverandører 
begrenset til det beløpet du faktisk har betalt for Spillet. 
 
Hvis du har spørsmål om denne begrensede garantien, kan du kontakte 
forhandleren eller Microsoft på: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Irland



Spille Kinect trygt
Kontroller at du har nok plass rundt deg til å bevege deg fritt når du spiller. 
Når du spiller spill med Kinect, krever dette varierende mengder bevegelse. Pass på 
at du ikke kan komme borti, løpe i eller snuble over andre spillere, tilskuere, kjæledyr, 
møbler eller andre ting mens du spiller. Hvis du står eller beveger deg mens du spiller, 
må du ha godt fotfeste.
Før du spiller: Se deg rundt i alle retninger (høyre, venstre, fremover, bakover, ned og 
opp) etter gjenstander som du kan komme borti eller snuble over. Se til at spillområdet 
er tilstrekkelig langt borte fra vinduer, vegger, trapper osv. Se til at det ikke er noen ting 
i nærheten du kan snuble over, som leker, møbler, gulvtepper, barn, kjæledyr osv. Flytt 
om nødvendig slike ting bort fra spillområdet. Ikke glem å se opp – kontroller også om 
lamper, vifter eller andre gjenstander i taket kan komme i veien for spillområdet.
Mens du spiller: Hold deg langt nok borte fra TV-skjermen til at du ikke kommer 
borti den. Hold tilstrekkelig avstand til andre spillere, tilskuere eller kjæledyr. Denne 
avstanden kan variere fra spill til spill, så undersøk hvor langt borte du må være 
mens du spiller. Vær oppmerksom på gjenstander eller personer som du kan komme 
borti eller snuble over. Det kan hende at personer eller gjenstander kommer inn i 
spillområdet mens du spiller, så være alltid oppmerksom på omgivelsene dine.
Kontroller at du har godt fotfeste når du spiller. Spill på et jevnt gulv med nok friksjon 
til spillaktivitetene, og sørg for at fottøyet er tilpasset spillet (unngå høye hæler, 
strandsandaler eller lignende). Spill barbent om nødvendig.
Tenk gjennom følgende før du lar barn bruke Kinect: Bestem hvordan de enkelte 
barna kan bruke Kinect, og om det bør være voksne til stede. Hvis du lar barn bruke 
Kinect uten tilsyn, må du forklare dem de relevante sikkerhets- og helseinstruksjonene. 
Se til at barn som bruker Kinect, spiller på en trygg måte, innenfor sine egne 
grenser, og vær sikker på at de forstår hvordan man bruker systemet på rett måte.
Slik reduserer du belastningen på øynene: Still deg i passende avstand fra skjermen 
eller TVen og Kinect-sensoren, plasser skjermen eller TVen og Kinect-sensoren slik at de 
vender bort fra sterke lyskilder, eller bruk persienner til å kontrollere lysnivået. Velg et 
behagelig, naturlig lysnivå som ikke belaster øynene og som gir økt kontrast 
og tydelighet. Juster også lysstyrken og kontrasten på skjermen eller TVen.
Ikke overanstreng deg. Når du spiller spill med Kinect, kan dette kreve ulike mengder 
fysisk aktivitet. Rådfør deg med lege før du bruker Kinect hvis du av medisinske årsaker 
kan ha problemer med å utføre visse fysiske aktiviteter på en 
trygg måte. Dette kan være graviditet, problemet med hjerte, luftveier, rygg, ledd 
eller andre ortopediske tilstander, høyt blodtrykk, problemer med fysisk trening, eller 
hvis du har blitt bedt om å begrense mengden fysisk aktivitet. Rådfør deg med lege før 
du begynner på eventuelle treningsopplegg som omfatter Kinect. Ikke spill når du er 
påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer, og se til at du har god nok balanse og fysisk 
form til å bevege deg når du spiller.
Stopp spillet og ta deg en pause hvis du blir trøtt eller får vondt i muskler, ledd 
eller øyne. Hvis du blir svært trøtt eller opplever kvalme, kortpustethet, brystsmerter, 
svimmelhet, ubehag eller smerter, MÅ DU UMIDDELBART AVSLUTTE SPILLET og 
kontakte lege.
Se Healthy Gaming Guide på www.xbox.com for mer informasjon.

Viktig hälsovarning om att spela videospel
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 
fi nnas i videospel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av liknande 
anfall eller epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad åkomma, som kan utlösa dessa 
”ljuskänslighetsanfall” medan de tittar på ett videospel. 

Dessa anfall kan uppvisa olika symptom, inklusive yrsel, synstörningar, ryckningar 
i ögon eller ansikte, krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, förvirring, 
oklarhet, eller tillfällig medvetandeförlust. Anfallen kan även orsaka medvetslöshet eller 
krampanfall, som kan leda till personskador vid fall eller hopstötning med föremål i 
närheten. 

Sluta omedelbart att spela videospel och konsultera läkare om du upplever något av 
ovan nämnda symptom. Föräldrar ska hålla uppsikt över eller fråga sina barn om de 
upplevt något av ovan nämnda symptom – det är vanligare att barn och ungdomar 
drabbas av dessa anfall än vuxna. Risken att drabbas av epileptiska anfall som orsakas 
av ljuskänslighet kan minskas genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: sitt längre 
från skärmen, använd en mindre skärm, spela i ett väl upplyst rum och spela aldrig när 
du är sömnig eller trött.

Rådgör med läkare innan du börjar spela om du eller någon släkting tidigare haft anfall 
eller lider av epilepsi.

Vad är PEGI-systemet?
Åldersmärkningssystemet PEGI skyddar minderåriga mot spel som är olämpliga för 
deras åldersgrupp. OBS! Detta har inte att göra med spelets svårighetsgrad. Med hjälp 
av PEGI, som består av två delar, kan föräldrar och andra som köper spel till barn välja 
spel som passar barnets ålder. Den första delen består av åldersmärkning:

Den andra delen består av ikoner som beskriver spelets innehåll. Beroende på vilket 
spel det gäller kan det fi nnas fl era ikoner. Spelets åldersmärkning återspeglar hur 
omfattande detta innehåll är. Ikonerna är:

Det fi nns mer information på http://www.pegi.info och pegionline.eu

VARNING Läs viktig säkerhets- och hälsoinformation i instruktionerna 
för Xbox 360®-konsolen, handboken för Kinect-sensorn och handböckerna för 
tillbehören innan du spelar det här spelet. Behåll alla handböcker för framtida referens. 
Om du behöver ersättningshandböcker kan du gå till www.xbox.com/support eller 
ringa Xbox-kundsupport.

Ytterligare säkerhetsinformation hittar du på insidan av bakre omslaget.

SVENSKA
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HUR MAN FÅR HJÄLP MED KINECT
Du öppnar Kinect™-guiden genom att låta pekaren sväva över 
guideikonen nere till vänster på skärmen.

Om sensorn inte känner igen dina rörelser kan du kalibrera den 
med det medföljande kalibreringskortet för Kinect-sensorn. 
Öppna Kinect-guiden och välj sedan Kinect-justering. Kör sedan 
sensorkalibreringen med det medföljande kalibreringskortet. Spara 
kortet för framtida användning.

Mer information om Kinect, inklusive användarguider, hittar du på 
www.xbox.com/support.

STÄLLA I ORDNING DITT UTRYMME
• Placera din Kinect-sensor någonstans där den lätt ser dig. 

Under din TV brukar vara den bästa platsen.

• Bi upptäckt! Stå inte för nära sensorn, eller för långt bort. 
Mellan 2 och tre meter är optimalt. När du syns från huvud 
till tå inom hjälpramen är du redo.

• Rensa utrymmet! Innan du börjar dansa bör du ta dig en titt 
runtom på ditt spelområde. Är allt ur vägen? Se till så att du 
har tillräckligt med utrymme att dansa loss ordentligt.

• Har du inte så mycket utrymme att dansa på? Inget 
problem! Testa att placera sensorn högre upp så att den får 
en högre betraktningsvinkel. Se bara till så att den placeras 
någonstans där den står säker när du rör dig.

NAVIGERA I MENYERNA
Håll din högra arm ut åt sidan för att 
markera något på en meny. Höjden 
på din hand bestämmer vad du har 
markerat på menyn. 

Svep med armen horisontellt över 
kroppen för att välja det du har 
markerat. 

Du går tillbaka till föregående skärm genom att svepa över BACK 
(tillbaka) nere till vänster på skärmen, med din vänstra hand. 

Tryck på någon knapp på Xbox 360-handkontrollen om du vill 
använda handkontrollen för att navigera på menyerna. Tryck 
på > på handkontrollen när du vill lämna Controller Mode 
(handkontrollsläget) och navigera med din kropp.

PAUSA SPELET
Du kan pausa spelet när som helst genom att aktivera Kinect-
guiden. Du gör det genom att trycka på > på handkontrollen, eller 
kliva ut ur kamerans synfält. Spelet pausas automatiskt om det inte 
kan se någon spelare.

BUY NEW DANCES (KÖP NYA DANSER)
Välj Buy New Dances (köp nya danser) på huvudmenyn när du 
vill skaffa nya låtar till Dance Central via Xbox LIVE® Marketplace. 
Kom tillbaka hit ofta och kolla in de senaste nedladdningsbara 
spåren med unika dansrutiner och helt ny koreografi ! Du måste 
vara ansluten till Xbox LIVE för att kunna ladda ner nya rutiner.
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ATT LÄRA KÄNNA DE OLIKA SPELLÄGENA
BREAK IT DOWN (ENSKILDA RÖRELSER)
Det kan vara lite läskigt att dansa inför en massa människor. I Break 
It Down (Enskilda rörelser) får du lära dig alla rörelser, rutiner och 
tekniker som behövs för att våga ta steget ut framför publiken. 

För att lära dig varje rörelse till perfektion kollar du först på en 
demonstration av hur rörelsen görs, sedan sätter du den själv tre 
gånger så kan du fortsätta till nästa rörelse. Om du redan kan 
dansrörelsen och sätter den perfekt under demonstrationen så får 
du en diamant! 

Om du har problem med en rörelse kan du välja Slow It Down (sakta 
ner) med din vänstra hand för att se bättre! När du har kollat klart på 
rörelsen i långsam fart väljer du Speed It Up (snabba på). 

Mellan de olika dansrörelserna visas Retry (försök igen) i det övre 
vänstra hörnet på skärmen. Svep över Retry (försök igen) med din 
vänstra hand för att gå tillbaka till förra rörelsen.

Sätt ihop allt! Att lära sig individuella rörelser är en sak, men en riktigt 
bra dansare vet hur man kombinerar rörelserna. Försök att verkligen 
sätta alla rörelserna när en Recap (repetition) startar och få perfekt 
poäng!

PERFORM IT! (FRAMTRÄD!)
Är du redo att göra ett framträdande? Sätt igång med PERFORM IT! 
(Framträd!)!

Mitt i varje låt får du chansen att visa upp dina egna danssteg i läget 
Freestyle (dansa fritt)! Sätt rörelserna som har en kamerasymbol för 
att bli fotograferad. Du kan titta på dina foton på skärmen Results 
(resultat) efter låten. Lite kamerablyg? Fotograferingen kan stängas 
av på menyn Options (Alternativ).

DANCE BATTLE (DANSDUELL)
I en Dance Battle (Dansduell) turas två spelare om att dansa delar 
av en låt. Den spelare som får högst poäng vinner! Men det handlar 
inte bara om att tävla. I en dansduell jobbar spelarna ihop för att 
försöka få maximalt fem stjärnor tillsammans. Få så många stjärnor 
som möjligt så att ni låser upp bonusinnehåll!

SÅ HÄR SPELAR MAN DANCE CENTRAL

Kaloriräknare*

Förfl uten tid* 

Dansaren
Nuvarande 
danssteg

Hjälpram

Kommande 
danssteg

Strålkastare

Sifferpoäng

Stjärnor

Bergsprängare

Poängmultiplikator

* Workout Mode (Workout-läge)

GRUNDERNA
Det fi nns tre huvudsakliga sätt att spela Dance Central på. Varje 
låt kan spelas i lägena Break it Down (Enskilda rörelser), Perform 
It! (Framträd!), eller Dance Battle (Dansduell). Men innan du kan 
svänga loss ska du få några tips om hur man blir en grym dansare!

När en låt spelas ser skärmen oftast ut så här. De saker som är 
viktigast att du håller koll på är markerade.
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HJÄLPRAMEN
Du kommer alltid att kunna 
se en liten ram som visar vad 
Kinect kan se.

Den aktiva spelaren 
är markerad med vitt i 
hjälpramen. Se till att vara 
synlig från huvud till tå i 
hjälpramen så att Kinect-
sensorn kan se alla dina 
grymma danssteg. Inaktiva 
spelare markeras med grått i hjälpramen. Kliv in i Kinect-sensorns 
synfält när ni vill byta aktiv spelare. Du vet att du är den aktiva 
spelaren om din silhuett är markerad och växlar från grått till vitt.

HÄRMA DANSARENS RÖRELSER!
I Dance Central handlar det om att utföra 
samma rörelser som dansaren på skärmen 
gör i takt till musiken. När dansaren rör sig 
till vänster ska du röra dig till vänster, och 
tvärtom.  Se upp med röda kantlinjer på 
dansarens kroppsdelar. Dessa visas när du 
inte riktigt sätter en rörelse och visar vilken 
del av dansrörelsen som du måste jobba på.

FLASHCARDS (BILDKORT)
Varje rörelse i spelet har ett Flashcard 
(bildkort) och ett namn. Memorera bildkorten 
så är det lättare att hänga med i rörelserna. 
Ibland ”dubbleras” sista delen av en 
dansrörelse på ena sidan innan det är dags för nästa rörelse. Håll 
utkik efter ett D när du är redo att Perform It (framträda) så att du vet 
när det är dags att dubblera.

Hjälpram
ATT STIGA I RANG OCH LÅSA UPP NYTT INNEHÅLL
Stig i rang och få bra rykte genom att visa 
hur bra du dansar i Perform It! (Framträd!). 
Få tillgång till nya platser, nya utseenden, 
svårare dansrutiner, utmaningar och annat! 
Första gången som du spelar en låt i Perform 
It! (Framträd!) har du inte tillgång till de 
medelsvåra och svåra dansrutinerna. De 
dansstegen låser du upp genom att få minst 3 
stjärnor i Perform It! (Framträd!) eller få godkänt 
på minst 50 % av rörelserna i Break It Down (Enskilda rörelser). Om du 
väljer det låsta innehållet ser du vad som krävs för att låsa upp det.

PLAY! (SPELA!)
När du har valt låt kan du välja var du vill dansa och vilken dansare 
du vill dansa med på skärmen Play! (Spela!).

Om du spelar läget Perform It! (Framträd!) har du några ytterligare 
alternativ:

WORKOUT MODE (WORKOUT-LÄGE) Sätt på Workout-läge för att 
se hur mycket energi du gör av med när du dansar! När du har 
angett din vikt och startat låten håller du koll på din träning, 
kalorier som bränts och tid som förfl utit, med hjälp av 
informationen till vänster på skärmen.

NO-FLASHCARDS (INGA BILDKORT) Stäng av bildkorten om du 
riktigt vill bemästra dansrutinen och visa hur grym du är. Om det 
blir lite väl svårt utan korten kan du gå tillbaka till låtvalsskärmen 
och sätta på dem igen. Du kan bara stänga av Flashcards 
(bildkort) om du har fått fem stjärnor på den dansrutin som du 
vill göra. 

YOUR STATS (DIN STATISTIK)
Gå till Your Stats (Din statistik) på Main Menu (Huvudmenyn) om du 
vill se din statistik för hur du klarat dig i Dance Central! 
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OPTIONS (ALTERNATIV)
Gör dina inställningar under Options (Alternativ) på Main Menu 
(Huvudmenyn).

KINECT-JUSTERING
Har du problem med Kinect-sensorn? Välj Kinect-justering för att 
justera inställningarna för din sensor.

KALIBRERINGSINSTÄLLNINGAR
Om du har ett komplicerat TV-/stereosystem kan du behöva 
göra en kalibrering.

Du ändrar kalibreringsinställningarna och justerar mängden 
fördröjning genom att sakta rulla upp och ner tills den visuella 
indikatorn på skärmen stämmer med ljudet du hör. Den visuella 
indikatorns animation ska matcha totalt med ljudet.

A/V SETTINGS (LJUD-/BILDINSTÄLLNINGAR)
SURROUND SOUND (SURROUND-LJUD) Sätt på eller stäng av 
surround-ljud.

VIDEO OVERSCAN (BILDKANT) Sätt på eller stäng av bildkanten 
om det inte känns som att Dance Central tar upp rätt 
skärmutrymme.

DISABLE PHOTOS (STÄNG AV FOTON) Stäng av fotograferingen 
när du dansar.

CROWD VOLUME (PUBLIKLJUD) Välj en ljudnivå mellan ett till fem 
beroende på hur högljudd du vill att publiken ska vara.

EFFECTS VOLUME (LJUDEFFEKTNIVÅ) Välj en ljudnivå mellan ett till 
fem beroende på hur höga du vill att effektljuden ska vara.

AUTOSAVE (AUTOSPARNING) Stäng av autosparning om du 
hellre sparar själv. Endast den aktiva profi len kan spara. 
Prestationer delas ut till alla inloggade profi ler, men om 
du vill spara dina framsteg ska du se till att det är din profi l 
som är aktiv.

XBOX LIVE

Det här dokumentet tillhandahålles i "befi ntligt skick".  Information och åsikter som uttrycks i detta 
dokument, inklusive URL- och andra Internetreferenser, kan ändras utan förvarning. Du tar riskerna med 
att använda det. Vissa exempel som visas häri är bara med som illustration och är fi ktiva. Ingen verklig 
anknytning eller samband avses eller antyds.

Detta dokument ger dig inga lagliga rättigheter till någon intellektuell egendom i någon 
Microsoftprodukt. Du får kopiera och använda det här dokumentet för eget referensbruk.  

© 2010 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, och 
Xbox-logotyperna är varumärken som ägs av Microsoftgruppen av företag. Utvecklat av Harmonix 
Music Systems, Inc.. Harmonix Music Systems, Inc. och Harmonix-logotypen är varumärken som ägs av 
Harmonix Music Systems, Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare.

© 2010 Harmonix Music Systems, Inc. Med ensamrätt. Dance Central och alla relaterade titlar och 
logotyper är varumärken som ägs av Harmonix Music Systems, Inc., ett MTV Networks-företag. Dance 
Central utvecklat v Harmonix Music Systems, Inc. MTV, MTV Games och alla relaterade titlar och 
logotyper är varumärken som ägs av MTV Networks, en division inom Viacom International Inc. Alla 
andra varumärken tillhör deras respektive ägare. Patentsökning i USA pågår.

Xbox LIVE® är en online-tjänst för spel och underhållning för 
Xbox 360®. Allt du behöver göra är att ansluta konsolen till internet via 
ditt bredband och gå med gratis. Du får gratis speldemos och direkt 
åtkomst till HD-fi lmer (säljs separat). Med Kinect kan du styra HD-fi lmer 
med en handviftning. Uppgradera till ett Xbox LIVE-guldmedlemskap 
(Xbox LIVE Gold Membership) och spela online med kompisar 
över hela världen. Med Xbox LIVE får du tillgång till fl er spel, mer 
underhållning och nöje. Läs mer på www.xbox.com/live.

ANSLUTA DIG
Innan du kan använda Xbox LIVE måste du ansluta 
Xbox 360-konsolen till Internet med en höghastighetsanslutning 
och registrera dig för Xbox LIVE-tjänsten. Du kan se om Xbox LIVE 
fi nns där du bor och hur du ansluter till Xbox LIVE genom att gå till 
www.xbox.com/live/countries.

TRYGGHETSINSTÄLLNINGAR
Med dessa enkla, fl exibla verktyg kan föräldrar bestämma vilka 
spel unga spelare ska få tillgång till beroende på spelets innehåll. 
Föräldrar kan begränsa åtkomsten till vuxet innehåll. Godkänn vem 
och hur din familj får umgås med andra online med Xbox LIVE-
tjänsten, och ställ in tidsgränser för hur länge de får spela. Mer 
information fi nns på www.xbox.com/familysettings.

WWW.DANCECENTRAL.COM
Om du vill se vilka som har jobbat på det här spelet: 

gå till www.dancecentral.com/credits.
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Begränsad garanti för din kopia av Xbox-spelets programvara (”Spel”) 

Garantibestämmelser. Microsoft Corporation (”Microsoft”) garanterar att 
detta Spel kommer att fungera i huvudsak enligt beskrivningen i medföljande 
instruktionsbok under en period av 90 dagar från första inköpstillfället. Denna 
begränsade garanti gäller ej om problem uppstår med Spelet med anledning 
av olyckshändelse, missbruk, virus eller felaktig användning. Microsoft lämnar 
ingen annan garanti eller utfästelse om Spelet.

Dina möjligheter att avhjälpa ett fel. Returnera Spelet till din återförsäljare 
inom 90-dagarsperioden tillsammans med en kopia av originalkvittot, om 
du upptäcker ett problem med Spelet som omfattas av denna garanti. 
Återförsäljaren kommer (efter eget gottfi nnande) att (a) reparera eller byta ut 
Spelet kostnadsfritt, eller (b) återbetala det belopp som du betalt för Spelet. 
Ett utbytt Spel omfattas av garantin för återstoden av den ursprungliga 
garantiperioden, eller under minst 30 dagar från dagen då det utbytta Spelet 
erhölls. Microsoft ansvarar inte för skador som du skulle ha kunnat undvika 
genom rimlig försiktighet eller aktsamhet. 

Lagliga rättigheter. Dina eventuella lagliga rättigheter gentemot 
återförsäljaren påverkas inte av Microsofts begränsade garanti. 

OM DU INTE KÖPTE SPELET FÖR PERSONLIGT BRUK (D.V.S. OM DU INTE 
INHANDLAT SPELET SOM KONSUMENT) 
gäller följande villkor i möjligaste mån, i den utsträckning detta är tillåtet enligt 
gällande rätt. 

Inga övriga garantier. Microsoft och dess leverantörer friskriver sig från 
allt ansvar enligt övriga garantier och villkor, antingen uttryckliga eller 
underförstådda, som hänför sig till Spelet och medföljande instruktionsbok.

Begränsning av ansvar. Varken Microsoft eller dess leverantörer är 
ersättningsskyldig för skador, av vad slag det än må vara, som orsakas av 
eller som på något sätt rör användningen eller oförmågan att använda 
Spelet, även om Microsoft eller någon leverantör har underrättats om att 
dylik skada kan komma att uppstå. Vid varje tillfälle begränsas Microsofts och 
dess leverantörers hela ansvar till det belopp som du vid inköpet betalade för 
Spelet.   

För eventuella frågor beträffande dessa garantibestämmelser hänvisas till 
återförsäljaren eller till Microsoft på följande adress: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland

Spela Kinect riskfritt
Se till att du har tillräckligt med utrymme så att du kan röra dig fritt medan du 
spelar. Spel med Kinect kan kräva att du rör dig. Se till att du inte slår till, springer 
in i eller snubblar över andra spelare, åskådare, husdjur, möbler eller andra objekt 
när du spelar. Du behöver bra fotfäste om du står upp eller rör dig under spelet.
Innan du spelar: Kontrollera om det fi nns saker du kan slå till eller snubbla över i någon 
riktning (höger, vänster, framför, bakom, under och över). Se till att spelområdet är på 
säkert avstånd från fönster, väggar, trappor osv. Se också till att det inte fi nns någonting 
du kan snubbla över, till exempel leksaker, möbler, lösa mattor, barn, 
husdjur. Flytta saker eller människor bort från spelområdet om det behövs. Glöm 
inte att titta uppåt. Se upp för lampor, fl äktar och andra saker ovanför dig när du 
bedömer spelområdet.
Medan du spelar: Stå tillräckligt långt från tv:n för att undvika kontakt. Ha andra 
spelare, åskådare och husdjur på tillräckligt avstånd. Bestäm det här avståndet 
utifrån hur du spelar. Det beror på vilket spel du spelar. Var uppmärksam på saker 
eller människor du kan slå till eller snubbla över. Var uppmärksam på omgivningen. 
Människor eller föremål kan komma in i området under spelets gång. 
Se till att du alltid har bra fotfäste när du spelar. Spela på ett jämnt golv med tillräckligt 
fäste för spelets aktiviteter och se till att du har lämpliga skor för att spela (inga höga 
klackar, badsandaler osv.) eller var barfota om det går.
Innan du låter barn använda Kinect: Avgör hur varje enskilt barn kan använda 
Kinect och om de bör övervakas under aktiviteterna. Ge dem all relevant säkerhets- 
och hälsoinformation och alla instruktioner om du låter barn använda Kinect utan 
övervakning. Se till att barn som använder Kinect spelar på ett säkert sätt och att 
de inte spelar spel som inte är ämnade för dem, och se till att de förstår hur systemet 
används.
Så här minimerar du ansträngning av ögonen: Stå på bekvämt avstånd från skärmen 
eller tv:n och Kinect-sensorn, placera skärmen eller tv:n och Kinect-sensorn långt ifrån 
ljuskällor som ger refl exer eller styr ljuset med persienner. Välj mjukt naturligt ljus som 
minimerar refl exerna och ansträngningen av ögonen och ökar kontrasten och skärpan. 
Justera skärmens eller tv:ns ljusstyrka och kontrast.
Överansträng dig inte. Spel med Kinect kan kräva mer eller mindre fysisk aktivitet. Om 
du har någon medicinsk begränsning eller något problem som påverkar din förmåga att 
på ett säkert sätt utföra fysiska aktiviteter bör du rådfråga en läkare innan du använder 
Kinect. Detsamma gäller om du är eller kan vara gravid, har hjärt-, andnings-, rygg- eller 
ledproblem eller andra ortopediska problem, har högt blodtryck eller svårt att utföra 
fysisk träning eller om du har blivit ordinerad att begränsa din fysiska aktivitet. Rådfråga 
din läkare innan du utför någon övning eller något träningsprogram med Kinect. Spela 
inte om du är påverkad av droger eller alkohol och se till att din balans och fysiska 
förmåga klarar av rörelserna i spelet.
Stanna upp och vila om du blir trött eller öm i muskler, leder eller ögon. Om du 
upplever överdriven trötthet, illamående, andfåddhet, tryck över bröstet, yrsel, 
obehag eller smärta SLUTAR DU GENAST SPELA och kontaktar en läkare.
Mer information fi nns i Guide till sunt spelande på www.xbox.com.
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 PSS*  TTY**

Australia 1 800 555 741  1 800 555 743

Österreich 0800 281 360  0800 281 361

Belgique/België/Belgien 0800 7 9790  0800 7 9791

Česká Republika 800 142365

Danmark 80 88 40 97  80 88 40 98

Suomi/Finland 0800 1 19424  0800 1 19425

France 0800 91 52 74  0800 91 54 10

Deutschland 0800 181 2968  0800 181 2975

Eλλáδa 00800 44 12 8732  00800 44 12 8733

Magyarország 06 80 018590

Ireland 1 800 509 186  1 800 509 197

Italia 800 787614  800 787615

Nederland 0800 023 3894  0800 023 3895

New Zealand 0508 555 592  0508 555 594

Norge 800 14174  800 14175

Customer Support
Polska 00 800 4411796

Portugal 800 844 059  800 844 060

Россия  8 (800) 200-8001

España 900 94 8952  900 94 8953

Saudi 800 8443 784

Slovensko 0800 004 557

Sverige 020 79 1133  020 79 1134

Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667  0800 83 6668

South Africa 0800 991550

UAE 800 0 441 1942

UK 0800 587 1102  0800 587 1103 

*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support 
Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία 
υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; 
Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto;  Služby podpory 
produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; 
Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов   

**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les 
malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; 
Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos 
TTD (telecomunicações para defi cientes auditivos); Teléfono de texto. 

For more information, visit us on the web at www.xbox.com




