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 ADVARSEL!
Inden du begynder at spille, skal du læse vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger 
i brugerhåndbogen til Xbox 360 og eventelle brugerhåndbøger til eksternt udstyr. 
Gem alle brugerhåndbøger, så du altid kan slå op i dem. Du kan finde oplysninger om 
erstatningshåndbøger på www.xbox.com/support eller ved at ringe til Xbox Kundesupport 
(ise bagsidens inderside).

Vigtigesundhedsoplysningeromspilafvideospil
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 fjernsynsskærmen. 
• Brug en mindre fjernsynsskærm. 
• 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.

Oplysningerne i dette dokument, deriblandt henvisninger til URL-adresser og andre websteder, kan ændres 
uden varsel. Medmindre andet er angivet, er eksempler på firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, 
e-mail-adresser, logoer, personer, steder og begivenheder skildret heri fiktive, og ingen forbindelse med noget 
virkeligt firma, organisation, produkt, domænenavn, e-mail-adresse, logo, person, sted eller begivenhed er tiltænkt 
eller skal udledes herfra. Overensstemmelse med gældende copyrightlovgivninger er brugerens ansvar. Uden 
begrænsning af copyrightrettighederne må ingen del af dette dokument gengives, lagres i eller introduceres i et 
søgesystem eller transmitteres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde (elektronisk, mekanisk, 
fotokopiering, optagelse eller andet) eller til noget som helst formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft 
Corporation. 

Microsoft og Epic Games har muligvis patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der omfatter materiale i dette dokument. Bortset fra, hvor dette udtrykkeligt 
fremgår i skriftlige licensaftaler fra Microsoft og Epic Games, giver tilvejebringelsen af dette dokument ikke 
brugeren licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Navne på faktiske firmaer og produkter kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Uautoriseret kopiering, reverse engineering, transmission, offentliggørelse, udlejning, “pay for play” eller omgåelse 
af kopibeskyttelsen er strengt forbudt.

© & p 2006 Epic Games, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Gears of War, Crimson Omen, Unreal og Epic Games-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker 
tilhørende Epic Games, Inc. i USA og/eller andre lande. 

Microsoft, Microsoft Game Studios-logoet, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Xbox-logoerne, Xbox Live-logoet er enten 
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.  

Zlib © 1995–2004 Jean-loup Gailly og Mark Adler. Internationale komponenter til Unicode Copyright © 1995–2005 
International Business Machines Corporation m.fl. Alle rettigheder forbeholdes. 

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

 Bruger Bink Video. Copyright © 1997–2006 af RAD Game Tools, Inc.

DANSK

EmErgEncE Day … Og DErEFTEr
For år tilbage samledes græshoppehorden sig under alle de større byer og 
iværksatte et overraskelsesangreb. De blev engang betragtet som fiktive 
uhyrer, men horden er skræmmende virkelig og stærkere, end nogen havde 
forestillet sig.  

På Emergence Day gik uanede masser tabt, og utallige flere mistede livet i 
dagene derpå. I stedet for at lade horden mæske sig i resterne af deres 
aggression, brugte mennesket kemiske våben og partikelstråler fra rummet 
til at neutralisere dem sammen med de byer, de havde kontrol over.

Med de fleste storbyer og militærinstallationer forvandlet til støv 
samlede de overlevende mennesker sig på Jacinto-plateauet, hvis solide 
granitlag ikke uden videre kunne gennemtrænges. Da horden brød plateauets 
forsvarslinjer, trodsede Marcus Fenix sine ordrer for at redde sin far 
ved East Barricade Academy... han kom imidlertid for sent. Marcus blev 
efterfølgende fundet skyldig i pligtforsømmelse og dømt til 40 år i 
Jacintos højsikkerhedsfængsel. 

Nu har horden løbet fængslet over ende.
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TrÆFSIKKErHED
SKUD Fra HOFTEn 
udfør målsøgning ved at bevæge den højre styrepind. Når du 
har centreret et mål, skal du trykke på den højre udløser 
for at skyde. Denne måde at sigte på er hurtig, men ekstremt 
upræcis.

SIgTE 
sigt ved at trykke på den venstre udløser og 
holde den inde. Du zoomer ind på et potentielt 
mål, og der vises et trådkors.  

ZOOm
Vælg enten en Longshot-skarpskytteriffel eller en snub-
pistol, hold venstre udløser inde, og klik derefter på højre 
styrepind for at forstørre sigtesynspunktet.  

SKJULT ILDaFgIVELSE
Mens du er i dækning, kan du trykke på den højre udløser 
alene for at skyde omkring et hjørne uden at bringe dig i en 
udsat position. Med dette træk bliver dit våben (og kun dit 
våben) stukket ud fri af dækningen og affyret. 

BEmÆrK: HVIS DU SIgTEr, mEnS DU Er I DÆKnIng, FOrBLIVEr DU 
STOrT SET I DÆKnIng, mEn DIT HOVED VIL mULIgVIS VÆrE UDSaT.

BOLO-granaTEr 
tryk på den venstre udløser for at sætte en bolo-granat 
i gang og få vist dens beregnede bane. Bevæg den højre 
styrepind for at ændre banen. tryk på den højre udløser for 
at kaste granaten.

InTEraKTIOn (X-KnaPPEn)   
Hvis du vil bruge genstande og udføre opgaver, som ikke har 
forbindelse med målsøgning og bevægelse, skal du trykke på 
den kontekstfølsomme X-knap. Der kan blive vist ikoner, når 
X-knappens funktion er tilgængelig (f.eks. når du befinder 
dig i nærheden af ammunition).

TryK PÅ X FOr aT: nÅr DU Er I nÆrHEDEn aF:

samle op/skifte  tabt våben 
våben

samle ammunition op Ammunitionsdepot 

Bemande tårn tilgængeligt ubemandet  
 tungt våben

sparke døre op Fungerende dør  
(se figur �) 

tryk på knappen  Betjenbar knap 
(se figur �) 

Aktivere en ventil Fungerende ventil

Klatre stige

 
Andre specielle funktioner for X-knappen omfatter 
genoplivning af en holdkammerat og dødstramp på en fjende.
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BEstIG

sØG DÆKNING

uNDVIG

FOrLAD DÆKNING

sLAGDrEJNING

sPrINt

FOrLAD DÆKNING

Delvis sammenkrybning i løb, 
der gør dig vanskeligere at 
ramme. sprint, mens du er 
uden dækning, ved at trykke 
på A og holde den nede. 
Du kan ikke skyde, mens du 
sprinter.

Mens du er i dækning, kan 
du minimere din udsathed 
ved at nå et dækningssted 
i nærheden med en sLAG-
vending. Bevæg den 
venstre styrepind imod 
tilstødende dækning, og 
tryk på A. 

Du kan dreje hurtigt 
omkring hjørnet af en 
dækningsgenstand uden 
først at skulle gå 
baglæns ved at bevæge 
den venstre styrepind 
i den retning, du vil 
dreje, og derefter 
trykke på A. 

spring over lave dækninger ved at 
bevæge venstre styrepind i retning af 
springet og derefter trykke på A.

Forlad dækningen ved at bevæge dig væk 
fra dækningsstedet eller trykke på A.  

Brug dækning i kamp, eller DØ. Bevæg dig i retning af 
et eller andet, der ligner dækning (vragdele, døråbning 
osv.), og tryk derefter på A.

tryk på A, mens du bevæger dig. Hvis der ikke er 
dækning til rådighed, kan du undvige og rulle i et 
forsøg på ikke at blive ramt. Du kan også undvige 
eller rulle fri af dækning.

BEVÆgELSE (A-KnaPPEn)
Bevæg dig ved at bruge den venstre styrepind. samtlige 
specialbevægelser – undvigelse , brug af dækning, klatring 
på og over en hindring (bestigning) og sprint – brug  
A-knappen sammen med den venstre styrepind.
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SamarBEJDE Og mULTIPLayEr 
XBOX LIVE
spil mod hvem son helst, når som helst og hvor som helst på 
Xbox Live. Opbyg din profil (dit gamer kort). chat med dine 
venner. Hent indhold på Xbox Live Markedsplads. send og 
modtag stemme- og videomeddelelser. Kom med online, og deltag 
i revolutionen!

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

FamILy SETTIngS
Ved hjælp af disse fleksible værktøjer, som er lette at 
anvende, kan forældre og plejere ud fra aldersgrænsen afgøre, 
hvilke spil unge spillere må få adgang til. Du kan finde flere 
oplysninger på www.xbox.com/familysettings

SPrOg, DEr IKKE UnDErSTØTTES I XBOX 
360 DaSHBOarD
Hvis dit spil er tilgængeligt på et sprog, der ikke 
understøttes i Xbox ��0™ Dashboard, skal du vælge en 
tilsvarende landestandard  (region) i console settings 
(Konsolindstillinger) for at aktivere det pågældende sprog i 
spillet. Yderligere oplysninger fås ved at besøge www.xbox.
com.

nÆrKamP
tryk på B for at kæmpe på klos hold. Hvis en fjende er 
inden for rækkevidde, forsøger du at smadre hovedet på ham. 
En advarsel: Hvis en fjende er meget tæt på, kan denne også 
benytte nærkampteknikker på dig.

Koalitionssoldaterne har imidlertid en vigtig fordel i 
nærkamp. Lancer-stormriflen har en integreret kædesavsbajonet 
med karbidspids og variabelt moment. Hvis du bærer 
denne riffel, kan du trykke på B og holde den inde for 
at aktivere kædesavsbajonetten og uddele død med høje 
omdrejninger. Kun få græshopper kan modstå dette brutale 
overfald.

BEmÆrK: HVIS DU SKyDEr UnDEr ET KÆDESaVSangrEB, SKaL DU 
TryKKE PÅ B Og HOLDE DEn nEDE IgEn FOr aT gEnSTarTE 
KÆDESaVEn.

Hvis du er udstyret med en granat og trykker på B for  
at gå i nærkamp, kan du sætte granaten fast på en modstander  
i nærheden.

I multiplayer-spil kan du trykke på X i nærheden af en 
modstander, som er alvorligt såret, men endnu ikke død,  
for at tildele et brutalt lag tæsk (også kendt som 
halssmadrende tramp).

aKTIV gEnLaDnIng
Genlad dit våben (under forudsætning af at du har ammunition) 
ved at trykke på højre kantknap.

Genlad hurtigere ved at trykke på højre kantknap to gange. 
succes er et spørgsmål om timing og øvelse. Der er tre mulige 
udfald af forsøg på aktiv genladning:

Hvis det lykkes, genlader du hurtigere.

Hvis du opnår en perfekt genladning, genlader du langt 
hurtigere, og du opnår en let forstærket skadeindvirkning.

Hvis det mislykkes, tager det længere tid at genlade end 
ellers.
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SuomI
BegrænsetgarantivedrørendeDereskopiafsoftwarentil
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

 VAROITUS
Lue ennen tämän pelin pelaamista Xbox 360 -konsolin ja oheislaitteiden käyttöohjeet sekä 
käyttäjän turvallisuutta ja terveyttä koskevat keskeiset ohjeet. Säilytä kaikki ohjeet tulevaa 
käyttöä varten. Saat kadonneen ohjeen tilalle uuden osoitteesta www.xbox.com/support tai 
ottamalla yhteyden Xbox-asiakaspalveluun (lisätietoja on takakannessa).

Tärkeävideopelienpelaamistakoskevaterveysvaroitus
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 televisiosta. 
• Käytä pienempää televisiota. 
• Pelaa hyvin valaistussa huoneessa. 
• Älä pelaa väsyneenä tai rasittuneena.
Jos sinulla tai sukulaisillasi on ollut aiemmin tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele 
lääkärin kanssa ennen pelaamista.

Tämän asiakirjan kaikki tiedot, mukaan lukien URL-osoitteet ja muut viittaukset Web-sivustoihin, voivat muuttua 
ilmoittamatta. Kaikki tässä yhteydessä esitetyt esimerkkiyritykset, organisaatiot, tuotteet, domain-nimet, 
sähköpostiosoitteet, logot, henkilöt ja tapahtumat ovat kuvitteellisia eikä niillä ole mitään yhteyttä todellisiin yhtiöihin, 
organisaatioihin, tuotteisiin, domain-nimiin, sähköpostiosoitteisiin, logoihin, henkilöihin tai tapahtumiin, ellei muuta 
ole erikseen ilmoitettu.. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tämän asiakirjan mitään osaa ei 
saa jäljentää, tallentaa tai siirtää noutojärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla (elektronisesti, 
mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muutoin) mihinkään käyttötarkoitukseen ilman Microsoft 
Corporationin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

Microsoftilla ja Epic Gamesilla voi olla patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita 
immateriaalioikeuksia, jotka koskevat tämän asiakirjan aihepiiriä. Tässä asiakirjassa ei myönnetä mitään oikeuksia 
näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin, ellei Microsoftin ja Epic 
Gamesin kirjallisessa käyttöoikeussopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita 

Mainittujen todellisten yhtiöiden ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Ohjelmistomateriaalin valtuuttamaton kopioiminen, purkaminen lähdekoodiksi, julkinen esittäminen, vuokraaminen, 
maksun kerääminen pelaamisesta tai kopiointisuojauksen ohittaminen kielletään jyrkästi

© & p 2006 Epic Games, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gears of War, the Crimson Omen, Unreal ja Epic Gamesin logo ovat Epic Games, Inc:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 

Microsoft, Microsoft Game Studios -logo, Xbox, Xbox 360, Xbox Live sekä Xbox- ja Xbox Live -logot ovat Microsoft 
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 

Zlib © 1995–2004 Jean-loup Gailly ja Mark Adler. International Components for Unicode Copyright © 1995–2005 
International Business Machines Corporation ja muut tahot. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla.

 Tässä tuotteessa käytetään Bink Videota. Copyright © 1997–2006 RAD Game Tools, Inc.

www.GEArsOFwAr.cOM

Du får den bedste spiloplevelse, hvis din Xbox 360 er indstillet til PAL-60.
Sådan indstilles skærmen til PAL-60
1. Vælg System i Xbox 360 Dashboard. 
2. Vælg Console Settings (Konsolindstillinger), og tryk på A. 
3. Vælg Display (Skærm), og tryk på A. 
4. Vælg PAL settings (PAL-indstillinger), og tryk på A. 
5. Vælg PAL-60, og tryk på A. 
6. Hvis du vil beholde disse nye indstillinger, skal du bekræfte dem og trykke på A,  
når du bliver bedt om det. 
Bemærk, at nogle ældre tv-modeller ikke understøtter PAL-60. Hvis du er i tvivl, skal du 
spørge din tv-producent.
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EmErgEncE Day … Ja aIKa SEn JÄLKEEn
Vuosia sitten Locust Hordeksi nimetty hirviölauma kerääntyi kaikkien 
suurkaupunkien alle ja teki yllätyshyökkäyksen. Pelkäksi mielikuvituksen 
tuotteeksi luultu hirviölauma on pelottavan todellinen ja mahtavampi kuin 
kukaan luuli.  

Emergence Dayksi ristittynä päivänä lukemattomat ihmiset tuhoutuivat, 
ja vielä useampi menetti henkensä seuraavina päivinä. Ihmiset eivät 
aikoneet antaa Locust Horden pitää sotasaalistaan, vaan se tuhottiin 
valtaamiensa kaupunkien ja tukikohtien mukana kiertoradalta tehdyillä 
hiukkassädeiskuilla ja kemiallisilla aseilla.

useimmat kaupungit ja sotilaslaitokset olivat raunioina. selviytyneet 
ihmiset kerääntyivät Jacinton tasangolle, jonka graniittikerrostumat 
muodostivat luontaisen suojan. Kun hirviölauma pääsi tunkeutumaan 
tasangon puolustuksen läpi, Marcus Fenix rikkoi käskyjä pelastaakseen 
isänsä East Barricade Academysta - mutta hän oli auttamattomasti myöhässä. 
Marcus todettiin syylliseksi käskyn täyttämättä jättämiseen ja hänet 
tuomittiin 40 vuodeksi vankeuteen Jacinton huipputurvalliseen vankilaan. 

Nyt Locust Horde on vallannut vankilan.

KÄYNNIstÄ/tAuKO

PErUSaSETUKSET

KAtsO / ZOOMAA NAPsAuttAMALLA

VÄIstÖLIIKE, 
suOJAutuMINEN/
POIstuMINEN, 
KAPuAMINEN, 
LIVAHtAMINEN, swAt-
KÄÄNNÖs (rOADIE ruN 
-JuOKsu PItÄMÄLLÄ 
PAINEttuNA)

LÄHItAIstELu 
(MOOttOrIsAHA 
PItÄMÄLLÄ 
PAINEttuNA)

KÄYtÄ/KÄsIttELE

KAtsO KOHDEttA

LAtAA (tOINEN 
tArKKAAN AJOItEttu 
PAINALLus: 
AKtIIVILAtAus)

AMMu / HEItÄ 
KrANAAttI

NÄYtÄ MONINPELIN PIstEtILAstO

VAIHDA AsEttA

LIIKu

NÄYtÄ 
KOHtEEt JA 

rYHMÄN tILA/
KÄsKYt

tÄHtÄÄ

OHJaIn

TÄHTÄÄmInEn
LOnKaLTa amPUmInEn
tähtää liikuttamalla oikeaa sauvaa. Kun kohde on tähtäimessä, 
ammu painamalla oikeaa liipaisinta. tämä tähtäämistapa on 
nopea mutta hyvin epätarkka.

TÄHTÄÄmInEn
tähtää pitämällä vasenta liipaisinta 
painettuna. Hiusristi tarkentuu mahdolliseen 
kohteeseen.  

ZOOmaamInEn
Vaihda aseeksi Longshot-kiikarikivääri tai snub-pistooli, 
pidä vasenta liipaisinta painettuna ja napsauta oikeaa 
sauvaa, niin tähtäyskohdan näkymä suurenee.  

SUOJaTULI
Kun olet suojan takana, vetämällä pelkkää oikeaa liipaisinta 
voit ampua suojan ohi, vaikka pysyt itse suojassa. tässä 
tulitusmuodossa aseesi (ja vain aseesi) on näkyvissä suojan 
takaa. 

HuOMAutus: JOs ALAt tÄHDÄtÄ OLLEssAsI suOJAssA, OLEt EDELLEEN 
suurIMMAKsI OsAKsI suOJAssA, MuttA PÄÄsI sAAttAA tuLLA 
NÄKYVIIN.

BOLO-KranaaTIT
Pyöritä bolo-kranaattia painamalla vasenta liipaisinta, niin 
näet oletetun lentoradan. Voit siirtää lentorataa oikealla 
sauvalla. Heitä kranaatti vetämällä oikeasta liipaisimesta.
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KAPuAMINEN

suOJAutuMINEN

VÄIstÖLIIKE

LIVAHtAMINEN

swAt-KÄÄNNÖs

rOADIE ruN -JuOKsu

suOJAstA POIstuMINEN

Kun juokset kyyryssä, sinuun 
on vaikeampi osua. Pidä A-
painiketta painettuna, kun 
et ole suojassa. Juostessasi 
kyyryssä et voi ampua. 

siirtyessäsi suojasta 
toiseen voit vähentää 
uhattunaoloaikaa tekemällä 
swAt-käännöksen. Liikuta 
vasenta sauvaa läheistä 
suojaa kohti ja paina A.

Voit livahtaa nopeasti 
suojan nurkan ympäri 
liikuttamalla vasenta 
sauvaa haluamaasi 
suuntaan ja painamalla 
A. Näin sinun ei 
tarvitse ensin peruuttaa 
suojasta pois.

Voit hypätä matalien esteiden yli 
liikuttamalla vasenta sauvaa hypyn 
suuntaan ja painamalla A.

Voit poistua suojasta siirtymällä 
poispäin suojapisteestä tai painamalla 
A.

taistelussa on käytettävä suojaa tai kuolet. siirry 
minkä tahansa suojalta näyttävän (romukasa, oviaukko 
jne.) luokse ja paina A.

Näpäytä A-painiketta liikkuessasi. Jos lähellä ei 
ole suojaa, heittäydyt ja kierähdät, toivottavasti 
osumilta välttyen. Voit myös väistää ja kierähtää 
suojasta poistuessasi.

LIIKKUmInEn (A-PaInIKE)
Liiku liikuttamalla vasenta sauvaa. Kaikki 
erikoisliikkeet, kuten väistäminen, suojautuminen, 
esteiden päälle ja yli kiipeäminen (kapuaminen) sekä 
roadie run -juoksu, toimivat A-painikkeella ja vasemmalla 
sauvalla.
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aKTIIVILaTaUS
Voit ladata aseesi (olettaen, että sinulla on ammuksia), 
painamalla oikeaa bumper-painiketta.

Voit nopeuttaa lataamista painamalla oikeaa bumper-
painiketta kahdesti. Onnistuminen vaatii harjoittelua ja 
oikeaa ajoitusta. Aktiivilatausta yritettäessä mahdollisia 
lopputuloksia on kolme:

Jos onnistut, lataaminen nopeutuu.

Jos aktiivilataus onnistuu täydellisesti, lataaminen sujuu 
todella nopeasti ja saat pienen bonuksen tekemääsi vahinkoon.

Jos epäonnistut, lataaminen kestää kauemmin kuin normaalisti.

LÄHITaISTELU
Lähitaistelu hoituu B-painikkeella. Jos vihollinen on käden 
ulottuvilla, yrität lyödä häneltä pään mäsäksi. Varoitus: Jos 
vihollinen on näin lähellä, hän voi lyödä takaisin.

Koalition sotilailla on kuitenkin merkittävä etu 
lähitaistelussa. Lancer-rynnäkkökiväärissä on karbidikärkinen 
vaihtuvamomenttinen moottorisahapistin. Jos käsissäsi on 
tämä rynkky, pidä B-painiketta painettuna, niin voit 
pistää viholliset poikki ja pinoon. Harva hirviö kestää tätä 
reipasta käsittelyä.

HuOMAutus: JOs sAAt OsuMAN KÄYttÄEssÄsI MOOttOrIsAHAA, 
MOOttOrIsAHA ON KÄYNNIstEttÄVÄ uuDELLEEN PItÄMÄLLÄ  
B-PAINIKEttA PAINEttuNA.

Jos kädessäsi on kranaatti ja painat B-painiketta, voit 
tuikata kranaatin kiinni lähellä olevaan viholliseen.

Jos moninpelin aikana lähelläsi on pahasti haavoittunut, 
mutta vielä elossa oleva vihollinen, painamalla X voit 
tallata häntä rumasti.

ESInEIDEn KÄSITTELEmInEn 
(X-PaInIKE)
Muuhun kuin tähtäämiseen ja liikkumiseen liittyvät toiminnot  
ja esineiden käyttäminen hoidetaan tilanteeseen mukautuvalla  
X-painikkeella. Joskus kuvakkeet ilmaisevat, kun X-painiketta 
voi käyttää (esimerkiksi seisoessasi ammusten lähellä). 

X-PaInIKKEELLa KuN LÄHELLÄsI ON

poimit aseen tai  maassa oleva ase 
vaihdat asetta

poimit ammukset ammusvarasto

miehität tykkitornin miehittämätön  
 raskas tukiase

potkaiset oven auki toimiva ovi  
(katso kuva �) 

painat painiketta  toimiva painike  
(katso kuva �) 

käännät venttiiliä toimiva venttiili

kiipeät tikkaat

 
Muita X-painikkeen toimintoja ovat tiimitoverin elvyttäminen 
ja vihollisen tallominen.
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yHTEISPELI Ja mOnInPELI
XBOX LIVE
Pelaa missä tahansa, milloin tahansa ja kenen kanssa tahansa 
Xbox Live -palvelun avulla. Laadi itsellesi profiili eli 
pelaajakortti. Juttele verkossa kaverien kanssa. Lataa 
sisältöä Xbox Live -kauppapaikassa. Lähetä ja vastaanota ääni- 
ja videoviestejä. Ota yhteys ja tule mukaan vallankumoukseen.

yHDISTÄmInEn
Ennen kuin voit käyttää Xbox Live -palvelua, yhdistä Xbox-
konsolisi Internetiin laajakaistayhteydellä ja tilata Xbox 
Live -palvelu. saat selville, onko Xbox Live -palvelu 
saatavilla alueellasi ja Xbox Live -palveluun yhdistämisestä 
käymällä osoitteessa www.xbox.com/live.

FamILy SETTIngS (PErHEaSETUKSET)
Vanhemmat voivat näiden kätevien ja monikäyttöisten  
välineiden sisältöluokituksen avulla päättää, mitä pelejä 
nuoret pelaajat saavat käyttää. saat lisätietoja käymällä 
osoitteessa www.xbox.com/familysettings.

KIELET, JOITa XBOX 360:n 
KOJELaUTa EI TUE
Jos pelisi on kielellä, jota Xbox ��0:n™ kojelauta ei tue, 
sinun on valittava konsolin asetuksista kieltä vastaava alue, 
jotta kieli olisi käytettävissä pelissä. Lisätietoja on 
osoitteessa www.xbox.com. 

RajoitettutakuukoskienXbox-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:hyn. Yhteystiedot: 

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

Tämä pelitoimii parhaiten, jos Xbox 360 -konsoli on asetettu PAL-60-tilaan.
PAL-60-tilan määritteleminen
1. Valitse Xbox 360 –konsolisi Dashboardissa System (Järjestelmä). 
2. Valitse Console Settings (Konsolin asetukset) ja paina A. 
3. Valitse Display (Näyttö) ja paina A. 
4. Valitse PAL settings (PAL-asetukset) ja paina A. 
5. Valitse PAL-60 ja paina A. 
6. Vahvista uudet asetukset ja paina A.
Huomaa, että jotkin vanhemmat televisiomallit eivät tue PAL-60-tilaa. Pyydä 
tarvittaessa lisätietoja televisiosi valmistajalta.
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 ADVARSEL
Før du spiller dette spillet, bør du lese brukerveiledningen for Xbox 360 og veiledningene 
til eventuelt tilleggsutstyr for å få viktig sikkerhets- og helseinformasjon. Ta vare på alle 
brukerveiledninger. Hvis du trenger nye manualer, kan du gå til http://www.xbox.com/support 
eller ringe kundestøtte for Xbox (se innsiden av bakpermen).

Viktighelseadvarselsomgjelderspillingavvideospill
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 TV-skjermen. 
• Bruk en mindre TV-skjerm. 
• Spill i et godt opplyst rom. 
• 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.
Informasjonen i dette dokumentet, inkludert URLer og andre referanser til nettsteder på Internett, kan endres 
uten forhåndsvarsel. Med mindre annet er angitt, er eksempelselskapene, -organisasjonene, -produktene, 
-domenenavnene, -e-postadressene, -logoene, -personene, -stedene og hendelsene angitt her, oppdiktede, 
og ingen forbindelse med virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, 
logoer, personer, steder eller hendelser er tiltenkt eller skal kunne utledes. Overholdelse av gjeldende lover 
om opphavsrett er brukerens ansvar. Uten å begrense opphavsretten, kan ingen deler av dette dokumentet 
reproduseres, oppbevares i eller legges inn i et gjenfinningssystem eller overføres i noen som helst form eller på 
noen som helst måte (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) eller til et hvilket som helst 
formål, uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation.

Microsoft og Epic Games kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, copyright eller andre opphavsrettigheter 
som dekker innholdet i dette dokumentet. Med mindre det er uttrykkelig nevnt i lisensavtalen fra Microsoft og Epic 
Games, gir ikke utgivelsen av dette dokumentet deg lisens til disse patentene, varemerkene, copyright eller andre 
opphavsrettigheter. 

Navnene på faktiske selskaper og produkter som nevnes i dette dokumentet kan være varemerker for sine 
respektive eiere.

Uautorisert kopiering, dekompilering, overføring, offentlig bruk, leie, betaling for å spille eller omgåelse av 
kopibeskyttelsen er strengt forbudt.

© & p 2006 Epic Games, Inc. Med enerett.

Gears of War, Crimson Omen, Unreal og Epic Games-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for 
Epic Games, Inc. i USA og/eller andre land. 

Microsoft, logoen til Microsoft Game Studios, OptiMatch, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Xbox-logoen, Xbox Live-
logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.  

Zlib © 1995–2004 Jean-loup Gailly og Mark Adler. International Components for Unicode, copyright © 1995–2005 
International Business Machines Corporation og andre. Med enerett. 

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories.

 Bruker Bink Video. Copyright © 1997–2006 ved RAD Game Tools, Inc.
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www.GEArsOFwAr.cOM

TILSynEKOmSTEnS Dag … Og DagEnE ETTEr
For mange år siden samlet Locust-horden seg under alle storbyer og 
begynte et overraskelsesangrep. Horden, som man tidligere trodde ikke var 
annet enn oppdiktede busemenn, er skremmende virkelige og sterkere enn 
noen hadde forestilt seg.  
På tilsynekomstens dag omkom utallige mennesker, og utallige flere døde i 
løpet av dagene som fulgte. I stedet for å la horden beholde byttet fra 
angrepet brukte menneskene kjemiske våpen og partikkelstrålevåpen som 
gikk i bane rundt jorden, til å nøytralisere dem, sammen med byene og 
basene de kontrollerte.
Da de fleste storbyene og militære installasjonene var lagt i ruiner, 
samlet de overlevende menneskene seg på Jacinto-platået siden det hvilte 
på flere lag med ren granitt som det ville bli vanskelig å trenge seg 
gjennom. Da horden brøt gjennom platåets forsvar, trosset Marcus Fenix 
ordrene sine for å redde sin far ved East Barricade Academy ... men han 
var for sen. Marcus ble deretter anklaget for tjenesteforsømmelse og dømt 
til 40 års fengsel i Jacintos høysikringsfengsel. 
Nå har horden invadert fengselet.

stArt/PAusE

STanDarD KOnFIgUraSJOn

sE / trYKK FOr Å ZOOME

uNNVIK, GÅ I / ut AV 
DEKNING, KLAtrE, sMEtt 
ruNDt HJØrNE, GJØr 
swAt-VENDING (TryKK 
Og HOLD nEDE FOr 
SammEnKrØKET LØP)

NÆrKAMP (HOLD 
nEDE FOr 
mOTOrSag)

BruK/INtErAKsJON

sE PÅ  
AKtuELt stED

LAD PÅ NYtt (aKTIV 
OmLaDIng VED gOD 
TImIng aV DET 
anDrE TryKKET)

sKYt / KAst GrANAt

VIs rEsuLtAttAVLE 
FOr MuLtIsPILLEr

BYtt VÅPEN

BEVEGELsE

VIs MÅL OG 
LAGstAtus/

OrDrEr

sIKt

KOnTrOLLEr
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InTEraKSJOn (X-KnaPPEn)   
Du trykker den kontekstfølsomme X-knappen for å bruke 
gjenstander og utføre oppgaver som ikke har å gjøre med 
skyting og bevegelse. Det kan hende at ikoner vises når  
X-knappefunksjonen er tilgjengelig (for eksempel når du  
står i nærheten av ammunisjon).

TryKK X FOr Å: nÅr DU Er nÆr:

Plukke opp / bytte  Våpen 
våpen

Plukke opp ammunisjon Ammunisjon

Bemanne kanontårn tilgjengelig ubemannet  
 tungt våpen

sparke inn dør Dør som fungerer  
(se figur �) 

trykke knapp  Knapp som kan brukes 
(se figur �) 

Bruke ventil Ventil som virker

Klatre stige

 
Andre spesielle X-knappefunksjoner inkluderer gjenoppliving 
av en lagkamerat og kantsteintramping på en fiende.

SIKTIng
SKyTE Fra HOFTEn 
Bruk den høyre styrespaken til å sikte. Når du har et mål 
i midten, trykker du høyre trigger for å skyte. Denne 
siktemetoden er rask, men ekstremt unøyaktig.

SIKTE 
Hvis du vil sikte, trykker og holder du 
nede venstre trigger. Du zoomer inn på et 
potensielt mål, og et trådkors vises.  

ZOOmE
Bruk en Longshot-snikskytterrifle eller en snub-pistol, hold 
nede venstre trigger, og trykk deretter høyre styrespak for å 
forstørre siktesynsvinkelen.  

BLInD aVFyrIng
Mens du er i dekning, trykker du kun høyre trigger for å fyre 
av rundt dekningen uten å eksponere deg selv. Når du bruker 
denne bevegelsen, stikker du frem våpenet (og bare våpenet) 
fra dekningen og skyter. 

OBS!  HVIS DU SIKTEr mEnS DU Er I DEKnIng, Er DU FOr DET 
mESTE I DEKnIng, mEn HODET DITT STIKKEr KanSKJE FrEm.

BOLOgranaTEr 
trykk venstre trigger for å snurre en bologranat og se dens 
anslåtte bane. Bruk den høyre styrespaken til å endre banen. 
trykk høyre trigger for å kaste granaten.
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KLAtrE

GÅ I DEKNING

uNNVIKE

sMEttE ruNDt HJØrNE

swAt-VENDING

sAMMENKrØKEt LØP

GÅ ut AV DEKNING

Blanding av sammenkrøking 
og løping som gjør deg 
vanskeligere å treffe. Hvis 
du vil løpe sammenkrøket, 
trykker og holder du nede 
A mens du ikke er i 
dekning. Du kan ikke skyte 
mens du løper sammenkrøket.

Mens du er i dekning, kan 
du gjøre en swAt-vending 
for å minimalisere 
eksponering når du skal 
nå en dekning i nærheten. 
Flytt den venstre 
styrespaken mot dekningen 
like i nærheten, og trykk 
deretter A. 

Hvis du vil smette raskt 
rundt hjørnet av en 
dekning uten å bevege 
deg bakover først, 
flytter du den venstre 
styrespaken i retningen 
du vil smette, og 
deretter trykker du A. 

Hvis du vil hoppe over en lav dekning, 
flytter du den venstre styrespaken i 
hoppretningen og trykker deretter A.

Når du vil gå ut av dekning, beveger du 
deg bort fra dekningen eller trykker A. 

Bruk dekning i kamp eller DØ. Beveg deg mot det som 
ser ut som dekning (skrap, døråpning osv.), og trykk 
deretter A.

trykk kort på A mens du beveger deg. Hvis det 
ikke er noe dekning, viker du unna og ruller for å 
unngå å bli truffet. Du kan også vike unna eller 
rulle ut av dekning.

BEVEgELSE (A-KnaPPEn)
Du bruker den venstre styrespaken til å bevege deg. Du 
bruker A-knappen sammen med venstre styrespak til å 
gjøre alle spesialbevegelser: unnvikelse, bruk av dekning, 
klatring oppå og over en hindring, sammenkrøket løp.
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FLErSPILLEr- Og SamarBEIDSmODUS 
XBOX LIVE
På Xbox Live kan du spille når som helst og hvor som helst 
mot hvem som helst. Bygge din profill (ditt spillerkort). 
chatte med venner. Laste ned innhold fra Xbox Live 
Marketplace. sende og motta tale- og videomeldinger. Komme 
deg på nett og bli med på revolusjonen.

KOBLE TIL
Før du kan bruke XBox Live, må du koble Xbox-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 finne ut om Xbox Live er tilgjengelig der du bor, 
går du til http://www.xbox.com/live.

FamILy SETTIngS
Disse enkle og fleksible verktøyene gjør foreldre og foresatte 
i stand til å avgjøre hvilke spill spillerne skal få tilgang 
til, basert på innholdssensuren. Du finner mer informasjon på 
http://www.xbox.com/familysettings.

SPrÅK SOm IKKE STØTTES PÅ XBOX 360 
DaSHBOarD
Hvis spillet er tilgjengelig på et språk som ikke støttes 
på Xbox ��0™ Dashboard, må du velge en tilsvarende nasjonal 
innstilling (område) i Konsollinnstillinger for å aktivere 
dette språket i spillet. Hvis du vil ha mer informasjon, går 
du til www.xbox.com.

nÆrKamP
trykk B for å gå i nærkamp. Hvis en fiende er nær nok, 
prøver du å knuse skallen hans. Advarsel: Hvis en fiende er 
så nær, kan også han gå i nærkamp med deg.

Koalisjonssoldater har imidlertid én stor fordel i nærkamp. 
Lancer-geværet har en integrert motorsagbajonett med 
karbidtupp og variabel dreiekraft. Hvis du holder dette 
geværet, trykker og holder du nede B for å aktivere 
motorsagbajonetten og spre død i høyt turtall. Få Locust-
vesener kan motstå et slikt brutalt angrep.

OBS!  HVIS DU BLIr SKUTT UnDEr ET mOTOrSagangrEP, mÅ DU 
TryKKE Og HOLDE nEDE B PÅ nyTT FOr Å STarTE mOTOrSagEn 
IgJEn.

Hvis du er utstyrt med en granat og trykker B for å gå i 
nærkamp, kan du feste granaten på en motstander i nærheten.

I flerspillermodus trykker du X i nærheten av en motstander 
som er sterkt skadet, men ennå ikke død, for å servere et 
brutalt slag (også kalt kantsteintramp).

aKTIV OmLaDIng
Når du skal lade våpenet på nytt (forutsatt at du har 
ammunisjon), trykker du høyre bumper.

Hvis du vil lade på nytt raskere, trykker du høyre bumper 
to ganger. Hvorvidt du klarer det, er et spørsmål om timing 
og øvelse. Det er tre muligheter ved forsøk på en aktiv 
omlading:

Hvis du klarer det, lader du på nytt raskere.

Hvis du oppnår en perfekt omlading, lader du på nytt mye 
raskere og får en liten økning i skaden du påfører.

Hvis du ikke klarer det, bruker du lengre tid på omlading enn 
hvis du ikke hadde prøvd.
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SVENSK
Begrensetgarantiforditteksemplaravspill-
programvarenXbox(”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

 VARNING
Innan du spelar detta spel bör du läsa igenom den viktiga säkerhetsinformationen i Xbox 360 
instruktionsbok och bruksanvisningar till eventuell kringutrustning. Behåll alla bruksanvisningar. De 
kan behövas vid ett senare tillfälle. Om du behöver ersätta en bruksanvisning kan du gå till www.
xbox.com/support eller ringa till Xbox kundstöd (information finns längst bak i instruktionsboken).

Viktighälsovarningomattspelavideospel
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 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 TV-skärmen. 
• Använd en mindre TV-skärm. 
• Spela i ett väl upplyst rum. 
• 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.

Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och andra hänvisningar till webbplatser, kan ändras utan 
föregående avisering. Om ingenting annat anges är exempel på företag, organisationer, produkter, domännamn, e-
postadresser, logotyper, människor, platser och händelser i detta dokument fiktiva. Inga associationer är avsiktliga, eller 
bör göras, till verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser eller 
händelser. Det åligger användaren att följa alla tillämpliga lagar om upphovsrätt. Med reservation för att inte begränsa 
upphovsrätten, får ingen del av detta dokument kopieras, lagras eller introduceras i ett återvinningssystem, eller överföras 
i någon form eller med några metoder (elektroniskt, mekaniskt, med fotokopiering, inspelning eller på annat sätt), eller i 
något syfte, utan uttryckligt tillstånd skriftligen av Microsoft Corporation.
Microsoft och Epic Games kan inneha patent, patentprogram, varumärken, upphovsrätt eller annan intellektuell 
äganderätt som täcker innehållet i det här dokumentet. Om inte något annat uttrycks i ett eventuellt skriftligt 
licensavtal från Microsoft och Epic Games, ger dig innehållet i det här dokumentet inga rättigheter till dessa patent, 
varumärken, upphovsrättigheter eller annan intellektuell egendom. 

Namn på verkliga företag och produkter som nämns i detta dokument kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Obehörig kopiering, ändring, överlåtelse, offentlig visning, uthyrning, spel mot betalning eller kringgående av 
upphovsrättsskydd är strängeligen förbjudet.

© & p 2006 Epic Games, Inc. Med ensamrätt.

Logotyperna för Gears of War, Crimson Omen, Unreal och Epic Games är antingen registrerade varumärken eller 
varumärken som tillhör Epic Games, Inc., i USA och/eller andra länder. 

Microsoft, Microsoft Game Studios-logotypen, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Xbox-logotyperna, Xbox Live-logotypen är 
antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. 

Zlib © 1995–2004 Jean-loup Gailly och Mark Adler. International Components for Unicode Copyright © 1995–2005 
International Business Machines Corporation och andra. Med ensamrätt. 

Tillverkas med licens från Dolby Laboratories.

Använder Bink Video. Copyright © 1997–2006 av RAD Game Tools, Inc.

www.GEArsOFwAr.cOM

Xbox 360 må være innstilt på PAL-60 for å gi den beste spillopplevelsen.
Slik stiller du inn PAL-60:
1. Velg System på Xbox-dashbordet. 
2. Velg Konsollinnstillinger (Console Settings) og trykk A. 
3. Velg Skjerm (Display) og trykk A. 
4. Velg PAL-innstillinger og trykk A. 
5. Velg PAL-60 og trykk A. 
6. Når du får spørsmål om du vil beholde disse nye innstillingene, bekrefter du og trykker A.
Enkelte eldre fjernsynsapparater håndterer ikke PAL-60. Ta kontakt med 
produsenten av apparatet hvis du er i tvil.
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EmErgEncE Day … OcH TIDEn EFTErÅT
För flera år sedan samlades Locust Horde under alla större städer och 
inledde ett överraskningsanfall. Horden, som en gång i tiden bara 
verkade vara hemska fantasifoster, visar sig vara skrämmande verkliga 
och starkare än någon kunnat föreställa sig.  

På Emergence Day dog ett oräkneligt antal människor och ännu fler under 
dagarna som följde. I stället för att låta horden behålla sitt krigsbyte 
använde människorna kemiska vapen och kretsande partikelstrålar för att 
oskadliggöra dem, samt förgöra städer och baser som de kontrollerade.

När de flesta stadskärnor och militäranläggningar slagits i spillror 
samlades de överlevande människorna på Jacinto-platån, vars massiva 
granitlager inte så lätt kunde penetreras. När horden bröt sig igenom 
försvaret på platån, trotsade Marcus Fenix order för att rädda sin far 
vid East Barricade Academy ... men han kom för sent. Marcus blev därefter 
anklagad för försumlighet i tjänsten och dömdes till 40 års fångenskap i 
säkerhetsfängelset Jacinto Maximum. 

Nu har horden invaderat fängelset.

stArtA/PAusA

STanDarDKOnFIgUraTIOn

tIttA/KLIcKA FÖr Att ZOOMA

FLY, tA sKYDD/GÅ  
FrAM, KLÄttrA, 
HOPPA FrAM, GÖrA EN 
BLIXtVÄNDNING (HUKa 
OcH SPrInga)

NÄrstrID 
(HÅLL nED FÖr 
mOTOrSÅg)

ANVÄNDA/
INtErAGErA

VIsA strAtEGIsKA  
PLAtsEr

LADDA OM (anDra 
rÄTT TaJmaDE 
TrycKnIngEn: 
aKTIV OmLaDDnIng)

sKJutA/KAstA GrANAt

VIsA POÄNGLIstA FÖr 
FLErA sPELArE

BYtA VAPEN

rÖrA sIG

VIsA MÅL 
OcH stYrKANs 
stAtus/OrDEr

sIKtA

KOnTrOLLEr

SKJUTa PÅ mÅL
SKJUTa FrÅn HÖFTEn 
rikta vapnet mot målet med höger styrspak. När du har målet i 
sikte kramar du avtryckaren och skjuter. Det här sättet att 
skjuta går snabbt men är mycket oprecist.

SIKTa 
sikta genom att hålla ned vänster avtryckare. 
När du zoomar in ett potentiellt mål visas 
ett hårkors.  

ZOOma
ta antingen upp ett prickskyttegevär eller en snub-pistol, 
håll ned vänster avtryckare och klicka sedan på höger 
styrspak för att förstora synfältet.  

SKJUTa BLInT
När du är gömd trycker du på höger avtryckare för att skjuta 
runt skyddets hörn utan att du syns. I den här rörelsen 
sticker vapnet (men bara vapnet) fram bakom skyddet och 
skjuts av. 

OBS! Om DU SIKTar PÅ ETT mÅL nÄr DU TagIT SKyDD, FÖrBLIr DU 
gÖmD mEn DITT HUVUD Kan SynaS.

BOLO-granaTEr
tryck på vänster avtryckare om du vill kasta en bolo-granat 
och visa projektilbanan. Använd höger styrspak för att ändra 
projektilbanan. tryck på höger avtryckare när du vill kasta 
granaten.
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KLÄttrA

tA sKYDD

FLY

HOPPA FrAM

BLIXtVÄNDNING

HuKA OcH sPrINGA

GÅ FrAM

Om du hukar dig samtidigt som 
du springer blir det svårare 
att träffa dig. Om du vill 
huka och springa, håller du 
ned A när du inte befinner 
dig bakom ett skydd. Det går 
inte att skjuta när du hukar 
dig och springer samtidigt.

När du är gömd kan du 
minimera risken att synas 
genom att förflytta dig 
till ett skydd i närheten 
med en blixtvändning. För 
vänster styrspak mot det 
närliggande skyddet och 
tryck sedan på A. 

Om du snabbt vill 
kunna smyga fram runt 
hörnet på skyddet utan 
att först backa, för 
du vänster styrspak i 
den riktning du vill 
smyga och trycker 
sedan på A. 

Om du vill hoppa över ett lågt skydd 
flyttar du vänster styrspak i hoppets 
riktning och trycker sedan på A.

När du vill lämna skyddet, flyttar du dig 
bort från det eller också trycker du på A.  

Använd skydden i strid eller dö! Gå mot något som ser 
ut som ett skydd (bråte, dörröppningar, osv.) och tryck 
sedan på A.

tryck på A när du rör dig. Om det inte finns något skydd 
duckar och svänger du för att undvika att träffas. Du 
kan också fly eller rulla bort från skyddet.

rÖrELSEr (A–KnaPPEn)
Du rör dig med hjälp av vänster styrspak. För alla 
specialrörelser - smita, ta skydd, klättra över ett hinder 
och huka och springa - används A-knappen med vänster 
styrspak.
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aKTIV OmLaDDnIng
Ladda om vapnet (förutsatt att du har ammunition) genom att 
trycka på höger sidknapp.

Ladda om snabbare genom att trycka på höger sidknapp två 
gånger. Att lyckas med detta har att göra med tajming och 
övning. När du försöker dig på en aktiv omladdning har du tre 
möjligheter:

Om du lyckas kommer du att kunna ladda om fortare.

Om du lyckas göra det perfekt laddar du om mycket fortare och 
vinner en liten ökning i skadeverkning.

Om du misslyckas tar det längre tid att ladda om än om du 
inte försöker alls.

nÄrSTrID
tryck på B för att gå i närstrid. Om en fiende finns inom 
räckhåll försöker du slå ned honom. En varning dock: om en 
fiende står så här nära kan denne strida med dig också.

Men koalitionssoldaterna har en stor fördel vid närstrid. 
Automatkarbinen Lancer har en inbyggd motorsågsbajonett med 
olika hastigheter och karbidspets. När du håller i geväret 
håller du ned B om du vill aktivera motorsågsbajonetten 
och kunna döda i högvarv. Få Locust-monster kan stå emot ett 
sådan brutal attack.

OBS! Om DU BLIr SKJUTEn UnDEr En mOTOrSÅgSaTTacK mÅSTE DU 
HÅLLa nED B IgEn FÖr aTT STarTa Om mOTOrSÅgEn.

Om du har en granat och trycker på B för närstrid, kan du 
kasta granaten på en motståndare i närheten.

I flerspelarspel trycker du på X nära en svårt skadad men 
inte ännu död motståndare, för att ge denne dödsstöten genom 
att bryta nacken på fienden (curb stomp).

InTEraKTIOn (X-KnaPPEn) ?
När du använder objekt och gör saker som inte har med 
att skjuta och röra på sig att göra, trycker du på den 
sammanhangsberoende X -knappen. Ikoner kan visas när  
X-knappfunktionen är tillgänglig (när du t.ex. står  
nära ammunition).

TrycK PÅ X nÄr DU VILL: nÄr DU Är nÄra:

plocka upp/byta  liggande vapen 
vapen

plocka upp ammunition ammunitionsupplag 

bemanna stridstorn tillgängligt obemannat  
 tungt vapen

sparka in en dörr funktionsdörr  
(se figur �) 

trycka på knapp  fungerande knapp 
(se figur �) 

ta dig igenom slussport fungerande slusspost

klättra stege

 
Andra handlingar du kan göra med X-knappen är att 
återuppliva en gruppkamrat och bryta nacken på fienden.



�4 ��

BegränsadgarantifördinkopiaavXbox-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 gottfinnande) 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

SamarBETE OcH FLEra SPELarE
XBOX LIVE
spela mot vem som helst, när som helst och var som helst på 
Xbox Live. Bygg upp din profil (ditt gamer card). chatta med 
dina kompisar. Hämta innehåll på Xbox Live Marketplace. skicka 
och ta emot röst- och videomeddelanden. Anslut dig nu och gå 
med i revolutionen.

anSLUTa DIg
Innan du kan använda Xbox Live måste du ansluta Xbox-konsolen 
till Internet med en höghastighetsanslutning och registrera 
dig för Xbox Live-tjänsten. Du kan se om Xbox Live finns där  
du bor och hur du ansluter till Xbox Live genom att gå till 
www.xbox.com/live.

FamILy SETTIngS
Med dessa enkla, flexibla verktyg kan föräldrar  
bestämma vilka spel unga spelare ska få tillgång till  
beroende på spelets innehåll. Det finns mer information  
på www.xbox.com/familysettings.

SPrÅK SOm InTE FInnS FÖr  
XBOX 360 DaSHBOarD
Om ditt spel finns på ett språk som inte finns för Xbox ��0™ 
Dashboard, måste du välja en motsvarande plats (region) i 
konsolinställningarna så att språket aktiveras i spelet.  
Mer information finns på www.xbox.com. 

För bästa möjliga spelupplevelse måste Xbox 360 vara inställd på PAL-60.
Så här ställer du in skärmen till PAL-60
1. Välj bladet System i Xbox 360 Dashboard. 
2. Välj Konsolinställningar (Console Settings) och tryck på A. 
3. Välj Visning (Display) och tryck på A. 
4. Välj PAL-inställningar och tryck på A. 
5. Välj PAL-60 och tryck på A. 
6. När du tillfrågas om du vill behålla de nya inställningarna bekräftar du och trycker på A.
Observera att vissa äldre TV-apparater inte kan använda PAL-60. Om du är osäker kan 
du fråga TV-tillverkaren.



�� ��

crEDITS
EPIC GAmES
Lead Designer

Cliff Bleszinski
Executive Producer

Dr. Michael Capps 
Producer

Rod Fergusson
Art Director

Jeremiah O’Flaherty
Lead Artist

Chris Perna
Lead Level Designer

Lee Perry
Lead Programmer

Ray Davis
Programmers

Laurent Delayen
Jeff Farris
Joe Graf
Rob McLaughlin
Amitt Mahajan
Stephen Superville
Martin Sweitzer

Additional Programming
Thomas James
Matt Oelfke
Steve Polge
John Scott
Joe Wilcox

Concept Art
James Hawkins

Artists
Chris Bartlett
Mike Buck
Shane Caudle, 
Technical Art Director

Bill Green
Matt Hancy
Pete Hayes
Josh Jay
Wyeth Johnson 
Kevin Lanning
Maury Mountain 
Danny Rodriguez
Mikey Spano
Alan Willard

Animation
Scott Dossett
Aaron Herzog
Jay Hosfelt

 Additional Artwork
Peter Ellis

Cedric Fiorentino
Steve Garafolo
Kevin Johnstone
Greg Mitchell
Aaron Smith 
Chris Wells

Level Designers
Andrew Bains 
Jim Brown
Ryan Brucks
Phil Cole
Grayson Edge
Dave Ewing
Stuart Fitzsimmons
Paul Mader
Warren Marshall
Dave Nash
Sidney Rauchberger
Demond Rogers
David Spalinski
Ken Spencer

Audio Director
Mike Larson

unreal® Engine 
Programmers 

Josh Adams
Dave Burke
James Golding
Ron Prestenback
Andrew Scheidecker
Scott Sherman
Niklas Smedberg
Tim Sweeney
Daniel Vogel
Sam Zamani

Additional Programming
Tim Johnson
Daniel Wright 

Additional Dialogue 
Writing

Rod Fergusson
Pre-Production 
Producer

Jeff Morris
Quality Assurance

Scott Bigwood
Preston Thorne

System Administration
Warren Schultz
Shane Smith

Biz
Tim Sweeney, CEO
Dr. Michael Capps, 
President

Mark Rein, VP
Jay Wilbur, VP

 Office Manager
Anne Dube

HR Director
Kimberly Thompson

Office Assistants
Sarah Amidon
Leah Ball

CoNTRACToRS
Concept Artwork

John Wallin Liberto
Thomas A. Szakolczay

Psyonix
Dave Hagewood, 
Programming

Ben Beckwith, Level 
Design

Scripts and Dialogue
Susan O’Connor

music
Kevin Riepl

Sound Design
Jamey Scott

Voice Casting Director
Chris Borders

Voice Actors
John DiMaggio
Carlos Ferro
Lester ‘Rasta’ Speight
Fred Tataciore
Robin Atkin Downs
Jamie Alcroft
Nan McNamara
Carolyn Seymour
Michael Gough
Dee Baker
Bruce DuBose

Technicolor Interactive 
Services:
Cinematic Animation
Directors

Chan Park
Joe McGuffin
Robert Castaneda

Lead Animator
Roger Seto

Animators
Dan Goldman
Jose Hernandez
Daniel Godinez
Martin Leeper

Rachel Flowers
Engineering

Wen Tien
David Vodhanel

Project Coordinator
Iva Marie Palmer

Technicolor Audio
Audio Services 
Director

Tom Hays
Dialogue Recording 
Engineers

Beau Biggart
Morgan Gerhard
David Walsh

Supervising Dialogue 
Editor

Lydian Tone
Dialogue Editors

David Fisk
Paul Kim

Cinematic Animation
Brainzoo:

Kevin Bertazzon
Francis Co
Mohammed 
Davoudian

Daniel Lindsay
Larry Paolicelli

Facial Rigging and 
Animation

Dan Borth
Kris Taylor

motion Capture Actors
Scott Dossett
Bill Green
Jay Hawkins
Pete Hayes
Aaron Herzog
Jay Hosfelt
Mary O’Flaherty
Megan O’Flaherty
Danny Rodriguez

Live music 
orchestrations 
orchestrator/
Conductor

Tim Simonec
orchestra Contractor

Simon James Music
orchestra

Northwest Sinfonia
Special Thanks

Eric Nylund, Paul Jones, Kendall Tucker, Bryan Galdrikian, David Black, Jamie Redmond, Roy 
Machado, Tyler Fergusson, Zach Hayes, James and Michelle Lee, Gypsy, Peter Moore—and an 
extra special thanks to all of our friends and family for their patience, understanding, and love, all of 
which were necessary to finish Gears of War.

For the complete list of Gears of War team members, see the in-game credits.

TEcHnIcaL SUPPOrT

��

 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 17774933
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
Polska 00 800 4411796
Portugal 800 844 059 800 844 060
España 900 94 8952 900 94 8953
Slovensko 0800 004 557
Sverige 020 79 1133 020 79 1134
Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667 0800 83 6668 
South Africa 0800 991550
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.   

**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 deficientes auditivos); Teléfono de texto. 

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


