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Markera lokala enheter
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o Gå til seneste alarmplacering

Liiku viimeisen hälytyksen sijaintiin

Flytt til forrige alarmposisjon

Flytta till senaste anropningsplats

s Gå/skift til baseplacering(er)

Liiku tukikohtaan / selaa tukikohtia

Flytt til / veksle mellom baseposisjon(er)

Flytta till/bläddra mellan baspostering(ar)

C Kamera

Kamera

Kamera

Kamera

q Gå/skift til næste hær

Liiku / selaa seuraavaan armeijaan

Flytt/bytt til neste armé

Flytta/bläddra till nästa armé

m Spirit of Fire-menu

Spirit of Fire -valikko

Spirit of Fire-meny

Spirit of Fire-meny

LFlyt markør

Liikuta hiusristikkoa

Flytt sikte

Flytta hårkors
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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.

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 aldersklassifikation 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 
aldersklassifikationen:

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

VOLD BANDEORD GYS SEKSUELT  
INDHOLD

NARKOTIKA DISKRIMINATION

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

HASARDSPIL
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Ordrer
Denne vejledning (som tilføjet pr. 01.03.2531) indeholder IKKE-KOPIERBARE, FORTROLIGE data 
for operationer, UNSC-enheder og -strukturer og efterretninger om fjenden, relevant for dit 
kampområde.

Valg

Du skal vælge en enhed, før du kan befale den at bevæge sig eller angribe. Tilhørende ikoner og 
antal for de valgte enheder vises i bunden af skærmen.

Valg af en specifik enhed

For at vælge en specifik enhed skal du placere markøren over enheden og derefter trykke på A.

Valg af gruppe

For at vælge alle enheder, der vises på skærmen, skal du trykke på z.

For at vælge alle enheder på hele spilkortet skal du trykke på y.

Hvis du ønsker en bestemt enhedstype blandt dem, som du allerede har valgt, skal du bevæge x 
gentagne gange for at skifte mellem dem.  

For at vælge alle enheder af samme type skal du placere markøren over en enhed og derefter 
dobbeltklikke på A.

For at vælge en gruppe enheder tæt på hinanden skal du placere markøren over en af enhederne og 
derefter trykke og holde A nede for at lave en voksende cirkel, der vælger alle enheder inden for 
dens diameter. Du kan også trække cirklen ved at bruge L for at vælge ekstra enheder.

BeVægelse

For at bevæge dine enheder skal du vælge en enhed eller en gruppe af enheder, flytte markøren til 
den ønskede destination og derefter trykke på X.

Landbaserede enheder skal følge terrænets konturer og gå rundt om forhindringer. Luftbårne 
enheder kan flyve uhindret over disse forhindringer.

kamera

Du kan ændre din synsvinkel i forhold til slagmarken ved at bevæge L (ved at holdew nede, 
forøges kamerabevægelsen).

For at dreje kameraet skal du bevæge C til højre eller venstre.

For at zoome ud eller ind skal du bevæge C op eller ned.

Zoom ud Zoom ind

For at vende tilbage til standardvisningen skal du klikke på C.

For at bevæge dig til den seneste placering, omtalt ved seneste alarm, skal du trykke på o.

For at bevæge dig til - eller skifte til - baseplacering(er) skal du trykke på s.

For at bevæge dig - eller skifte - til næste hær skal du trykke på q.

sigtelinje

Fjendtlige enheder kan kun ses i kort afstand fra dine enheder og bygninger. Et sort område angiver 
dele af spilkortet og minikortet, som dine enheder endnu ikke har udforsket. Et gråt område angiver 
udforskede dele, men hvor enhederne ikke har en sigtelinje.

Bemærk! Antag ikke ,at områder indhyllet i kamptåger, ikke er udforsket af dine modstandere!

FLÅDENS EFTERRETNINGSTJENESTE PLANETARISK BRUGERHÅNDBOG
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angreB

For at angribe en fjende skal du vælge en enhed eller en gruppe af enheder, placere markøren over 
en fjendlig enhed eller bygning, og derefter trykke på X.

Bemærk! Alle enheder er trænet til at angribe uden ordre, hvis der er fjender i nærheden, eller 
modangribe, hvis de bliver angrebet. 

specialangreB

For at bruge en enheds specialangreb skal du placere markøren på et fjendtligt mål og derefter trykke 
på Y. En enheds specialangreb kan bevirke større skade eller have andre nyttige taktiske formål.

Når det er igangsat, skal et specialangreb først oplades, før det kan bruges igen (vist ved den 
urlignende timer rundt omkring Y -ikonet på skærmen). 

Hvis du har flere valgte enheder, vil et tryk på Y igangsætte alle specialangreb for alle de valgte 
enheder. 

BASER
Bygning af Baser

Din base er der, hvor du træner (eller genererer) din hær, undersøger opgraderinger og samler de 
fleste ressourcer. Der er kun få baseplaceringer på et kort, så erobring og forstærkning af dem er en 
nøglestrategi. Du starter måske med en allerede etableret base, eller du skal muligvis erobre et sted 
til en base. 

Hver base har et fast antal bygningssteder og tårnfundamenter. Du kan bygge én facilitet på hvert 
bygningssted. For at begynde at opbygge din base skal du placere markøren over et bygningssted 
eller et tårnfundament og derefter trykke på A for at se byggemulighederne. 

eroBring af et Basested

Hvis du ødelægger en fjendtlig base eller finder et passende bygningssted, vil det blive vist som 
en “skitseret” base.  Hvis du har tilstrækkelige ressourcer til at bygge en base, skal du placere 
markøren over stedet og derefter trykke på A for at påbegynde bygning. 

taB af en Base

Hvis det centrale kommandocenter ødelægges, mister du hele basen og kan ikke genopbygge den i 
en kort periode.  Hvis du mister din eneste base, startes en timer; hvis en ny base ikke bygges der 
eller et andet sted på kortet, før tiden udløber, taber du spillet.

træning og opgradering

For at træne enheder eller påbegynde opgraderinger fra en base skal du placere markøren over den 
tilknyttede bygning og trykke på A for at åbne cirkelmenuen, bevæge L for at vælge en enhed 
eller en opgradering og derefter trykke på A. 

Opgradering af bygninger øger forskellige produktionsmuligheder og kan, for reaktorens (UNSC) 
og templets (Covenant) vedkommende, udløse nye teknologier. Opgradering af enheder kan øge 
offensive eller defensive styrker, eller udløse helt nye styrker.

Investering i nøgleopgraderinger er afgørende for enhver langvarig kamp.

Bemærk! De fleste opgraderinger kræver ressourcer og et minimum af teknologiniveau.

FLÅDENS EFTERRETNINGSTJENESTE PLANETARISK BRUGERHÅNDBOG
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ressourcer

Der kræves ressourcer for at bygge enheder, bygninger og tårne; undersøg opgraderinger; de giver 
også kraft til mange specialangreb og våben. Du påbegynder en taktisk situation med indledende 
ressourcer, men du skal også have ressourcer fra din bases forsyningsramper eller ved at opdage 
dem i felten.

opdagede ressourcer

Forsyninger kan være nedkastet på slagmarken eller være efterladt fra et tidligere slag. For at 
indsamle disse forsyninger skal du vælge en infanteri- eller spejderenhed og rykke dem frem til 
ressourcekasserne.

ressourcer fremsendt til Baser

Byg forsyningsramper (UNSC) eller magasiner (Covenant) for at begynde at modtage ressourcer 
til din base.  Dette er din primære og mest effektive måde at samle ressourcer på. En afgørende 
strategisk overvejelse er dog at skabe balance mellem antallet af forsyningsramper eller magasiner  
i forhold til andre faciliteter, som du skal bygge for at træne infanteri, køretøjer eller fly.

FLERE SPILLERE
Ud over militære solo-felttog, der begynder på Harvest, kan du afprøve dine evner imod andre 
modstandere - menneskelige eller kunstig intelligens (A.I.) - på forskellige kort og under variende 
betingelser. Der er tre måder: 1) prøv dine færdigheder mod A.I’ere i en træfning, 2) kæmp sammen 
med en ven i et co-op-felttog, eller 3) tag del i en kamp med flere spillere via Xbox LIVE® eller via et 
lokalnet (LAN).

start Ved flere spillere

Alle tre typer spil med flere deltagere starter fra samme slags lobby.

kamptype Viser Xbox LIVE eller System Link.
parametre Indstil parametre her. Kan inkludere A.I-sværhedsgrad, 
valg af fortrolighedsparametre, antal spillere, spiltilstand eller kort.

område til valg 
af hold

hold

For at vælge ledertyper for dig selv eller for A.I.-modstandere, skal du vælge en plads på Alpha- eller 
Bravo-holdet, og derefter trykke på A. Fra ledervalgsmenuen, kan du vælge enhver af de tre UNSC- 
eller Covenant-ledere, eller vælge en tilfældig leder fra UNSC, Covenant eller begge.

Når du har udført alle valg, skal du trykke på ; for at starte kampen. 

træfning

Vælg Skirmish fra hovedmenuen, og vælg derefter antallet af modstander-A.I-hold, ledertyper, 
tilstande, sværhedsniveauer og kortet for din krigsskueplads. Træfning kan være i Standard- eller 
Deathmatch-tilstand. 

I Deathmatch-tilstand er alle teknologier udforskede fra starten, hvert hold begynder med betydelige 
resourcer, hold vokser ved at erobre baser og lederstyrker forbedres automatisk over tid.

co-op-felttog

Du kan starte et co-op-felttog på to måder.

1. Fra hovedmenuen skal du vælge Campaign og derefter Co-op.

2. Vælg Xbox LIVE eller System Link for spil via internet eller lokalt.

  —eller—

FLÅDENS EFTERRETNINGSTJENESTE PLANETARISK BRUGERHÅNDBOG
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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 kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, copyrights eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som dækker nævnte emne i dette dokument. Medmindre det er udtrykkeligt anført 
i skriftlige licensaftaler fra Microsoft, giver besiddelsen af dette dokument ingen licensrettigheder til disse 
patenter, varemærker, copyrights eller anden intellektuel ejendom. 

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.

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Ensemble Studios, Halo, Halo Wars, 
Microsoft Game Studios-logoet, Windows, Windows Vista, Xbox, Xbox LIVE, Xbox-logoerne og Xbox 360 er 
varemærker for gruppen af Microsoft-virksomheder.

Anvender Bink Video. © Copyright 1997–2009, RAD Game Tools, Inc.

Anvender Granny Animation. © Copyright 1999–2009 RAD Game Tools, Inc.

© Copyright 2006–2009 Audiokinetic Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Halo Wars anvender Havok™. © Copyright 1999–2009 Havok.com Inc. (og dets licensgivere).  
Alle rettigheder forbeholdes. Se www.havok.com for yderlige informationer.

www.halowars.com

1. Fra hovedmenuen skal du vælge Multiplayer.

2. Vælg Xbox LIVE eller System Link for spil via internet eller lokalt.

3. Fra spiltypemenuen skal du vælge Campaign.

Du og en ven kan færdiggøre felttogsmissioner ,som du tidligere har låst op i solotilstand, eller du 
kan spille fra start til slut igennem alle felttogsmissioner.

FLÅDENS EFTERRETNINGSTJENESTE PLANETARISK BRUGERHÅNDBOG

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
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Käskyt
Tämä käsikirja (päivityksineen 01.03.2531) sisältää LUOTTAMUKSELLISTA tietoa operaatioista,  
UNSC:n yksiköistä ja rakenteista sekä tiedustelutietoa vihollisesta omalla taistelukentälläsi.

Valitseminen

Yksikkö on valittava, ennen kuin sen voi käskeä liikkumaan tai hyökkäämään. Valittujen yksiköiden 
kuvakkeet ja numerot tulevat näkyviin näytön alaosaan.

tietyn yksikön Valitseminen

Valitse tietty yksikkö viemällä hiusristikko yksikön päälle ja painamalla A.

ryhmän Valitseminen

Valitse kaikki näytössä näkyvät yksiköt painamalla z.

Valitse kaikki pelikartalla näkyvät yksiköt painamalla y.

Jos haluat valita tietyn yksikkötyypin jo valitsemistasi, selaa niitä vetämällä x-liipaisinta. 

Valitse kaikki samantyyppiset yksiköt viemällä hiusristikko yksikön päälle ja kaksoisnapsauttamalla 
A-näppäintä.

Valitse toisiaan lähellä oleva yksikköryhmä viemällä hiusristikko yhden yksikön päälle ja pitämällä 
sitten A-näppäintä painettuna, jolloin syntyy laajeneva kehä. Kaikki sen sisälle jäävät yksiköt 
valitaan. Voit myös vetää kehää L-sauvalla ja valita lisäyksiköitä.

PLANEETTAOPERAATIOKäSIKIRJASuomI
 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.

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

VÄKIVALTA KIROILU KAUHU SEKSI HUUMEET SYRJINTÄ UHKAPELI
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liikuttaminen

Liikuta yksiköitäsi valitsemalla yksikkö tai yksikköryhmä, siirtämällä hiusristikko haluttuun 
kohteeseen ja painamalla X.

Maayksiköiden on seurattava maaston muotoja ja kierrettävä esteet. Ilmayksiköt voivat lentää 
esteettä näiden muodostelmien yli.

kamera

Voit vaihtaa taistelukentän näkymää liikuttamalla L-sauvaa (w-liipaisimen pitäminen pohjassa 
kiihdyttää kameran liikettä).

Voit kiertää kameraa liikuttamalla C-sauvaa oikealle tai vasemmalle.

Voit lähentää tai loitontaa liikuttamalla C-sauvaa ylös tai alas.

loitontaminen lähentäminen

Voit palata oletusnäkymään napsauttamalla C-sauvaa.

Voit liikkua viimeisessä hälytyksessä mainittuun sijaintiin painamalla o.

Voit liikkua tukikohtiin ja vaihtaa niiden välillä painamalla s.

Voit liikkua tai vaihtaa seuraavaan armeijaan painamalla q.

näkyVyys

Vihollisyksiköt näkyvät vain lyhyen matkan päässä yksiköistä ja rakennuksista.

Musta alue ilmaisee peli- ja minikartan osat, joita yksikkösi eivät ole vielä tutkineet. Harmaa alue 
ilmaisee osat, jotka on tutkittu, mutta joita yksiköt eivät näe.

Huomaa!  Älä oleta, että vastustajat eivät ole tutkineet katveessa olevia alueita!

hyökkääminen

Hyökkää vihollista kohti valitsemalla yksikkö tai yksikköryhmä, viemällä hiusristikko vihollisyksikön 
tai -rakennuksen päälle ja painamalla X.

Huomaa! Kaikki yksiköt on koulutettu hyökkäämään ilman käskyä, jos lähistöllä on vihollisia, sekä 
tekemään vastahyökkäys, jos niitä vastaan hyökätään. 

erikoishyökkäykset

Käytä yksikön erikoishyökkäystä viemällä hiusristikko viholliskohteen päälle ja painamalla Y. 
Yksikön erikoishyökkäys voi aiheuttaa enemmän vahinkoa, tai siitä voi olla muuta taktista hyötyä.

Kun erikoishyökkäys on laukaistu, sen täytyy latautua ennen seuraavaa käyttöä (tämän ilmaisee 
ruudun Y-kuvakkeen ympärillä näkyvä kello). 

Jos valittuna on useita yksiköitä, Y-näppäimen painaminen laukaisee kaikkien valittujen yksiköiden 
erikoishyökkäykset.

MERIVOIMIEN TIEDUSTELUOSASTO PLANEETTAOPERAATIOKäSIKIRJA
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TUKIKOHDAT
tukikohtien rakentaminen

Tukikohdassa koulutetaan (tai luodaan) armeija, kehitetään päivityksiä ja kerätään useimmat 
resurssit. Jokaisella kartalla on vain muutamia tukikohdan sijainteja, joten niiden valtaaminen 
ja linnoittaminen on keskeinen strategia. Voit joko aloittaa valmiilla tukikohdalla tai joutua 
lunastamaan sen.

Jokaisessa tukikohdassa on tietty määrä rakennuspaikkoja ja tykkitornin (Turret) jalustoja. Voit 
rakentaa yhden laitoksen jokaiselle rakennuspaikalle. Aloita tukikohdan rakentaminen viemällä 
hiusristikko rakennuspaikan tai tykkitornin jalustan päälle ja näytä sitten rakennusvalinnat 
painamalla A.

tukikohdan Valtaaminen

Jos tuhoat vihollisen tukikohdan tai löydät sopivan rakennuspaikan, se näkyy tukikohdan 
ulkoreunana. Jos sinulla on tarpeeksi resursseja tukikohdan rakentamiseen, siirrä hiusristikko 
paikan kohdalle ja aloita rakentaminen painamalla A.

tukikohdan menettäminen

Jos keskellä oleva Komentokeskus (Command Center) tuhoutuu, menetät koko tukikohdan, eikä sitä 
voi rakentaa uudelleen hetkeen. Jos menetät ainoan tukikohtasi, käynnistyy kello. Mikäli et rakenna 
uutta tukikohtaa tähän kohtaan tai muualle kartalla, ennen kuin aika kuluu loppuun, häviät pelin.

kouluttaminen ja päiVittäminen

Voit kouluttaa yksiköitä tai suorittaa päivityksiä tukikohdasta viemällä hiusristikon ko. rakennuksen 
päälle ja avaamalla ympyrävalikon painamalla A. Valitse yksikkö tai päivitys liikuttamalla L-
sauvaa ja paina sitten A. 

Rakennusten päivittäminen lisää eri tuotantokykyjä. Päivitettäessä reaktoria (UNSC) tai temppeliä 
(Covenant) avautuu uusia teknologioita. Yksiköiden päivittäminen voi lisätä hyökkäys- tai 
puolustuskykyä tai avata kokonaan uusia kykyjä.

Taistelun pitkittyessä on tärkeää panostaa keskeisiin päivityksiin.

Huomaa! Useimmat päivitykset vaativat resursseja sekä tietyn teknologisen vähimmäistason.

resurssit

Resursseja tarvitaan yksiköiden, rakennusten ja tykkitornien rakentamiseen sekä päivitysten 
kehittämiseen. Myös monet erikoishyökkäykset ja aseet käyttävät niitä. Taktiseen tilanteeseen 
tultaessa saat tietyt aloitusresurssit, mutta niitä on myös hankittava tukikohtasi tuotantoalustoilta 
(Supply Pads) tai etsimällä niitä kentältä.

löydetyt resurssit

Taistelukentälle on voitu pudottaa tarvikkeita, tai ne voivat olla perua edellisestä taistelusta. Voit 
kerätä tarvikkeet valitsemalla jalkaväki- tai tiedusteluyksikön ja siirtämällä sen resurssilaatikon luo.

tukikohtiin lähetetyt resurssit

Saat resursseja tukikohtaasi rakentamalla tuotantoalustoja (UNSC) tai varastoja (Warehouse) 
(Covenant). Tämä on ensisijainen ja tehokkain tapa kerätä resursseja. On kuitenkin strategisesti 
tärkeää tasapainottaa tuotantoalustojen tai varastojen määrä muihin rakennuksiin, jotka tarvitaan 
jalkaväen, ajoneuvojen tai lentokoneiden koulutukseen.

MONINPELI
Sen lisäksi, että voit pelata yksinpelikampanjan Harvest-planeetalla, voit myös koetella taitojasi 
muita vastustajia—ihmisiä tai tekoälyjä (A.I.)—vastaan eri kartoilla ja erilaisissa olosuhteissa. 
Tapoja on kolme: 1) ottele tekoälyjä vastaan kahakassa (Skirmish), 2) taistele yhdessä ystäväsi 
kanssa yhteispelikampanjassa tai 3) käy usean pelaajan sotaa Xbox LIVE® -palvelussa tai 
paikallisverkossa.

moninpelin käynnistäminen

Kaikki kolme moninpelityyppiä käynnistyvät samankaltaisista auloista.

PLANEETTAOPERAATIOKäSIKIRJAMERIVOIMIEN TIEDUSTELUOSASTO
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taistelutyyppi Näyttää tyypiksi Xbox LIVE tai System Link.
parametrit Parametrit asetetaan tässä. Niitä voivat olla tekoälyn 
vaikeustaso, yksityisyysvalinnat, pelaajien määrä, pelitila tai kartat.

joukkueiden 
valinta-alue

joukkueet

Valitse johtajatyypit itsellesi tai tekoälyvastustajille valitsemalla kohta Alpha- tai Bravo-joukkueesta 
ja painamalla A. Valitse johtajan valintavalikosta (Leader Selection) jokin kolmesta UNSC:n tai 
Covenantin johtajasta tai valitse satunnainen johtaja UNSC:lle, Covenantille tai molemmille.

Kun olet tehnyt valinnat, käynnistä taistelu painamalla ;.

kahakka (skirmish)

Valitse päävalikosta Skirmish ja valitse sitten vastustavien tekoälyjoukkueiden määrä, johtajatyypit, 
tilat, vaikeusaste ja taistelukentän kartta. Kahakka voidaan käydä Standard- tai Deathmatch-tilassa. 

Deathmatch-tilassa kaikki teknologiat on kehitetty, molemmilla joukkueilla on huomattavasti 
resursseja, joukkueet saavat lisää väestöä valtaamalla tukikohtia ja johtajien voimat paranevat 
automaattisesti ajan kuluessa.

yhteispelikampanja

Voit käynnistää yhteispelikampanjan kahdella eri tavalla.

1. Valitse päävalikosta Campaign (Kampanja) ja sitten Co-op (Yhteispeli).

2. Valitse sitten Xbox LIVE tai System Link sen mukaan, haluatko pelata internetissä vai 
paikallisesti.

 —tai—

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 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 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

© 2009 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Ensemble Studios, Halo, Halo Wars, 
Microsoft Game Studios -tunnus, Windows, Windows Vista, Xbox, Xbox LIVE, Xbox-tunnukset ja Xbox 360 
-tunnukset ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä.

Käyttää Bink Video -tekniikkaa. © Copyright 1997–2009 RAD Game Tools, Inc.

Käyttää Granny Animation -tekniikkaa. © Copyright 1999–2009 RAD Game Tools, Inc.

© Copyright 2006–2009 Audiokinetic Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Halo Wars käyttää Havok™ -teknologiaa. © Copyright 1999–2009 Havok.com Inc. ( ja sen lisenssinhaltijat). 
Kaikki oikeudet pidätetään. Lisätietoja on osoitteessa www.havok.com.

www.halowars.com

1. Valitse päävalikosta Multiplayer (Moninpeli).

2. Valitse sitten Xbox LIVE tai System Link sen mukaan, haluatko pelata internetissä vai 
paikallisesti.

3. Valitse Game Type (Pelityyppi) -valikosta Campaign (Kampanja).

Sinä ja ystäväsi voitte pelata aiemmin yksinpelissä avaamiasi kampanjatehtäviä, tai voitte pelata 
kaikki kampanjatehtävät alusta loppuun.

MERIVOIMIEN TIEDUSTELUOSASTO PLANEETTAOPERAATIOKäSIKIRJA
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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 

UPASSENDE  
SPRÅK

SKREKK SEKSUELT  
INNHOLD

NARKOTIKA DISKRIMINERING GAMBLING

 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 www.xbox.com/support eller ringe kundestøtte for Xbox.

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?
Aldersklassifiseringssystemet PEGI beskytter mindreårige mot spill som ikke passer for 
deres aldersgruppe. VÆR OPPMERKSOM PÅ at dette ikke er en målestokk for spillets 
vanskelighetsgrad. PEGI-klassifiseringen 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 aldersklassifisering:

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 aldersklassifisering gjenspeiler 
intensiteten til dette innholdet. Ikonene er:

VOLD

Besøk http://www.pegi.info og pegionline.eu for nærmere informasjon
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Ordre
Denne håndboken (sist revidert 01.03.2531) inneholder HEMMELIGSTEMPLET data for operasjoner, 
UNSC-enheter og strukturer, samt fiendeetterretning som er aktuell for dine kamphandlinger.

Velge

Du må velge en styrke før du kan beordre den til angrep eller forflytning. De aktuelle ikonene og 
tallene for de valgte styrkene vises nederst på skjermen.

Velge en Bestemt styrke

For å velge en bestemt styrke, plasserer du siktet over denne styrken og trykker A.

Velge en gruppe

For å velge alle styrkene som vises på skjermen, trykker du z.

For å velge alle styrkene på hele spillkartet, trykker du y.

Hvis du er ute etter bestemt type styrker blant styrkene du allerede har valgt, trykker du på x 
flere ganger for å bla gjennom dem. 

For å velge alle styrkene av en bestemt type, plasserer du siktet over en styrke og dobbelttrykker 
på A.

For å velge en gruppe med styrker i nærheten av hverandre, plasserer du siktet over en av styrkene 
og deretter trykker du og holder inne A for å få frem en sirkel som utvider seg utover og velger 
styrker. Du kan også trekke i sirkelen med L hvis du vil velge flere styrker.

flytting

Når du vil flytte styrkene dine, velger du en gruppe med styrker, flytter siktet til ønsket destinasjon, 
og trykker X.

Landstridskrefter må følge terrenget og gå rundt hindringer. Luftstyrker kan uhindret fly over 
terrenget.

kamera

Du kan endre visningen av slagmarken ved å flytte L (når du holder w inne, flyttes kameraet 
fortere).

Hvis du vil rotere kameraet, beveger du C til høyre eller venstre.

Du zoomer ut eller inn ved å bevege C opp eller ned.

Zoome ut Zoome inn

Hvis du vil gå tilbake til standard visning, klikker du C.

For å flytte til posisjonen som ble nevnt ved forrige alarm, trykker du o.

For å flytte til / veksle mellom baseposisjon(er), trykker du s.

For å flytte/skifte til neste armé, trykker du q.

siktelinje

Fiendens styrker blir bare synlige når de er i nærheten av dine styrker og bygninger.

Det svarte området viser de delene av spillkartet og minikartet som ikke er utforsket av dine styrker. 
Det grå området viser områder som er utforsket, men der styrkene dine ikke har siktelinje.

Merk! Du må ikke gå ut fra at områdene som er hyllet inn i krigståken ikke er utforsket av 
motstanderne dine!

KONTORET FOR MARITIM ETTERRETNING PLANETARISK BRUKERHÅNDBOK
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angrep

Når du skal angripe en fiende, velger du en styrke eller en gruppe med styrker, plasserer siktet over 
en fiendtlig styrke eller bygning, og trykker X.

Merk! Alle styrkene er opplært til å angripe uten ordre hvis fiendene er i nærheten, eller gå til 
motangrep hvis de har blitt angrepet. 

spesialangrep

Hvis du vil bruke en styrkes spesialangrep, plasserer du siktet på et fiendtlig mål og trykker Y. En 
styrkes spesialangrep kan påføre mer skade eller ha andre nyttige taktiske formål.

Etter at spesialangrepet er brukt, må det lades før det kan brukes på nytt (dette vises med den 
klokkeaktige tidtageren rundt Y-ikonet på skjermen). 

Hvis du har valgt flere styrker, vil et trykk på Y medføre at alle de valgte styrkene bruker sitt 
spesialangrep.

BASER
Bygge Baser

På basen din trener du opp (eller lager) armeen din, finner oppgraderinger og samler ressurser. Det 
er bare noen få baseposisjoner på kartene, så det å gjøre krav på en base og styrke den, er en viktig 
del av strategien. Du kan starte med en eksisterende base, eller det kan hende du må gjøre krav på 
en baseposisjon.

Hver base har et bestemt antall byggeplasser og fundamenter for kanontårn. Du kan sette opp én 
konstruksjon på hver byggeplass. Når du vil begynne å bygge basen din, plasserer du siktet over en 
byggeplass eller et fundament for kanontårn og trykker A for å se konstruksjonsalternativene.

gjøre kraV på en Baseposisjon

Hvis du tar en fiendebase eller finner en egnet byggeplass, vil basen vises i kontur. Hvis du har 
tilstrekkelig med ressurser til å bygge en base der, plasserer du siktet over posisjonen og trykker 
A for å sette i gang.

miste en Base

Hvis kommandosenteret blir ødelagt, mister du hele basen og kan ikke bygge den opp igjen på en 
stund. Hvis du mister din siste base, vil en nedtelling startes. Du må da bygge deg en ny base her 
eller et annet sted på kartet før tiden er ute, hvis ikke taper du spillet.

trening & oppgradering

Når du skal trene opp styrker eller sette i gang oppgraderinger fra en base, plasserer du siktet over 
den aktuelle bygningen, trykker A for å åpne Circle Menu (Sirkelmenyen), og beveger L for å 
velge en styrke eller oppgradering. Deretter trykker du A. 

Når du oppgraderer bygningene dine, bedrer du produksjonskapasiteten, og hvis det er snakk om 
reaktoren (Reactor - UNSC) eller tempelet (Temple - Covenant), åpner du også for ny teknologi. Ved å 
oppgradere styrkene, kan du øke den offensive eller defensive krigsmakten eller få helt nye krefter.

I enhver langvarig krig er det viktig å investere i de rette oppgraderingene.

Merk! De fleste oppgraderinger krever ressurser og et grunnleggende teknologinivå.

KONTORET FOR MARITIM ETTERRETNING PLANETARISK BRUKERHÅNDBOK
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ressurser

Du trenger ressurser for å bygge styrker, bygninger og kanontårn (Turrets). Søk etter 
oppgraderinger - de er også kilden til mange spesialangrep og våpen. Du vil bli plassert i en taktisk 
situasjon med de opprinnelige ressursene dine, men du må også skaffe ressurser fra forsyningsbaser 
(Supply Pads) eller ved å finne dem i felten.

oppdagede ressurser

Forsyninger kan ha blitt sluppet på slagmarken eller blitt liggende igjen fra tidligere. Du kan hente 
inn disse forsyningene ved å velge en infanteristyrke og flytte den mot ressurskassene.

ressurser sendt til Basene

Bygg forsyningsbaser (Supply Pads - UNSC) eller lagerhus (Warehouses - Covenant) for å få tilsendt 
ressurser til basen din. Dette er den viktigste og mest effektive måten å skaffe ressurser på. Det er 
imidlertid viktig strategisk at du har en balanse mellom antall forsyningsbaser (Supply Pads) eller 
lagerhus (Warehouses) og antall øvrige konstruksjoner som du må bygge for å utvikle infanteri, 
kjøretøy eller fly.

FLERSPILLER
I den militære solokonkurransen (Campaign) som begynner på Harvest kan du teste deg selv mot 
andre konkurrenter—menneskelige eller med kunstig intelligens (AI)—på ulike kart og under en 
rekke forskjellige forhold. Det er tre moduser: 1) teste ferdighetene dine mot AI-er i en skytterlinje 
(Skirmish), 2) kjempe sammen med en venn i et samspill (Co-op Campaign), eller 3) spille flerspiller-
strid over Xbox LIVE® eller i et LAN.

starte flerspillerspill

Alle de tre flerspillertypene startes fra lignende lobbyer.

kamptype Viser Xbox LIVE eller System Link.
parametere Her angir du parameterne. Kan bestå av AI-nivå, 
personverninnstillinger, antall spillere, spillmodus eller kart.

felt for lagvalg

lag

For å velge ledertyper (Leader Types) for deg selv eller AI-motstanderne, velger du en plass på 
Alpha- eller Bravo-laget og trykker  A. I menyen Leader Selection (ledervalg) velger du en av de tre 
UNSC- eller Covenant-lederne eller en tilfeldig leder fra UNSC, Covenant eller begge.

Når du har gjort alle valgene dine, trykker du på ; for å starte kampen.

skytterlinje (skirmish)

Velg Skirmish (skytterlinje) fra hovedmenyen, og velg deretter antall AI-lag, ledertyper, moduser, 
vanskelighetsgrader og kart for dine kamphandlinger. Skirmish-modusen kan være Standard eller 
Deathmatch. 

I Deathmatch-modus er all teknologi ferdig utforsket og hvert lag begynner med et betydelig forråd 
av ressurser. Lagene opparbeider seg deretter omdømme ved å gjøre krav på baser, og lederstyrker 
(Leader Powers) forbedres automatisk med tiden.

samspill (co-op campaign)

Du kan starte et samspill på to forskjellige måter.

1. Velg Campaign og deretter Co-op fra hovedmenyen.

2. Velg Xbox LIVE eller System Link for å spille over Internett eller LAN.

 —eller—

KONTORET FOR MARITIM ETTERRETNING PLANETARISK BRUKERHÅNDBOK
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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 kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller annen intellektuell eiendomsrett 
til det som omtales i dette dokumentet. Bortsett fra når det er uttrykkelig angitt i skriftlige lisensavtaler fra 
Microsoft, gir dette dokumentet ingen lisens til disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller annen 
intellektuell eiendomsrett. 

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.

© 2009 Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Ensemble Studios, Halo, Halo Wars, Microsoft 
Game Studios-logoen, Windows, Windows Vista, Xbox, Xbox LIVE, Xbox-logoene, og Xbox 360 er 
varemerker for Microsoft-konsernet.

Bruker Bink Video. © Copyright 1997–2009 av RAD Game Tools, Inc.

Bruker Granny Animation. © Copyright 1999–2009 av RAD Game Tools, Inc.

© Copyright 2006–2009 Audiokinetic Inc. Med enerett.

Halo Wars bruker Havok™. © Copyright 1999–2009 Havok.com Inc. (og dets lisensgivere). Med enerett. See 
www.havok.com for mer informasjon.

www.halowars.com
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1. Velg Multiplayer fra hovedmenyen.

2. Velg Xbox LIVE eller System Link for å spille over Internett eller LAN.

3. Velg Campaign fra menyen Game Type (spilltype).

Sammen med en venn kan du spille Campaign-oppdrag som du tidligere har åpnet i solomodus, eller 
dere kan spille gjennom alle Campaign-oppdragene fra start til slutt.

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
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Order
Denna handbok (korrigerad genom 01.03.2531) innehåller HEMLIGSTÄMPLADE uppgifter om uppdrag, 
UNSC-enheter och -strukturer samt upplysningar om fienden som är av vikt för dina stridsuppdrag.

markera Val

Innan du kan beordra en enhet att förflytta sig eller attackera, måste du markera den. Ikoner och 
siffror motsvarande de markerade enheterna visas längst ned på skärmen.

markera en specifik enhet

För att välja en specifik enhet placerar du hårkorset över enheten och trycker därefter på A.

markera flera enheter

Tryck på z för att markera samtliga enheter som visas på skärmen.

Tryck på y för att markera samtliga enheter på hela spelkartan.

Om du vill markera en speciell enhet bland dem du redan har valt trycker du upprepade gånger på 
x för att bläddra bland enheterna. 

Placera hårkorset över en enhet och dubbeltryck sedan på A för att markera samtliga enheter av 
samma typ.

För att markera en grupp enheter i närheten av varandra placerar du hårkorset över en av enheterna 
och håller ned A. Då aktiveras en cirkel som vidgas och markerar samtliga enheter inom sitt 
område. Du kan sedan dra ut cirkeln med L för att välja ytterligare enheter.

HANDBOK FöR RyMDUPPDRAGSVENSKA
 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.

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 
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 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 finnas flera ikoner. Spelets åldersmärkning återspeglar hur omfattande 
detta innehåll är. Ikonerna är:

VÅLD GROVT SPRÅK SKRÄCK SEX DROGER DISKRIMINERING HASARDSPEL

Det finns mer information på http://www.pegi.info och pegionline.eu
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förflyttning

För att flytta enheter markerar du en enhet eller en grupp av enheter, flyttar hårkorset till önskad 
plats och trycker därefter på X.

Markenheter måste följa variationerna i terrängen och kringgå hinder. Flygenheter kan obehindrat 
flyga över dessa.

kamera

Du kan ändra vyn över slagfältet genom att röra L (om w hålls nedtryckt rör sig kameran 
snabbare).

För C åt höger eller vänster för att rotera kameran.

För C uppåt eller nedåt för att zooma in eller ut.

Zooma ut Zooma in

Klicka på C för att återgå till standardvy.

Tryck på o för att förflytta dig till den plats som nämndes i det senaste meddelandet.

Tryck på s för att flytta/bläddra mellan baserna.

Tryck på q för att flytta/bläddra till nästa armé.

fri sikt

Fientliga enheter kan bara siktas på kort avstånd ifrån dina egna enheter och byggnader.

Svarta områden betecknar delar av spelkartan och minikartan som dina enheter inte har utforskat. 
Grå områden betecknar delar som har utforskats men där enheterna inte har fri sikt.

Obs! Anta inte att områden som är täckta av stridens dimmor inte har utforskats av din 
motståndare!

attackera

För att attackera en fiende markerar du en enhet eller en grupp av enheter, placerar hårkorset över 
en av fiendens trupper eller byggnader och trycker på X.

Obs! Alla enheter är tränade att attackera utan ordergivning om fienden är nära samt att gå till 
motattack om de blir attackerade. 

specialattacker

För att låta en enhet utföra en specialattack placerar du hårkorset på ett fiendemål och trycker på 
Y. En enhets specialattack kan göra extra skada eller ha andra taktiska fördelar.

Då en specialattack har utnyttjats måste den ladda om innan den kan användas på nytt. (Tiden för 
detta indikeras med en klockliknande timer på skärmen, runt Y-ikonen.) 

Om du har markerat flera enheter utförs alla specialattacker för samtliga markerade enheter vid 
tryck på Y.

MARINENS UNDERRäTTELSETJäNST HANDBOK FöR RyMDUPPDRAG
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BASER
Bygga Baser

Det är på din bas som du tränar (eller skapar) din armé, utforskar uppgraderingar och samlar de 
flesta av dina resurser. Det finns bara några få områden för baser på respektive karta, så att inta och 
befästa dem är en av spelets nyckelstrategier. Du kan antingen börja med en redan etablerad bas 
eller erövra ett område och bygga din egen.

Varje bas har ett bestämt antal platser för byggnader och stridsvärn. Du kan bygga en anläggning 
vid varje plats. För att börja bygga din bas placerar du hårkorset över platsen för en byggnad eller 
grunden till ett stridsvärn och trycker sedan på A för att visa byggalternativ.

eröVra en Bas

Om du förstör en fiendebas eller hittar en lämplig plats att bygga på, visas denna som en bas med 
”kontur”. Om du har tillräckligt med tillgångar för att bygga en bas placerar du hårkorset över 
området och trycker sedan på A för att börja bygga.

förlust aV en Bas

Om huvudkommandocentralen förstörs förlorar du hela basen och kan under en kort period inte 
bygga upp den igen. Om du förlorar din enda bas startar en nedräkning. Om en ny bas inte har byggts 
upp på samma plats eller någon annanstans på kartan innan tiden tar slut, förlorar du spelet.

träning och uppgradering

För att träna dina trupper eller skaffa uppgraderingar för en bas placerar du hårkorset över 
byggnaden i fråga och trycker på A för att öppna cirkelmenyn. Tryck på L för att markera en 
enhet eller uppgradering och tryck därefter på A. 

Uppgradering av byggnader ökar olika produktionsmöjligheter och för reaktorn (UNSC) respektive 
templet (Covenant) låser uppgraderingar upp ny teknologi. Uppgradering av enheter kan öka 
offensiva eller defensiva krafter, eller låsa upp helt nya krafter.

Att investera i nyckeluppgraderingar är av största vikt vid en utdragen strid.

Obs! De flesta uppgraderingar kräver tillgångar och en lägsta tekniknivå.

tillgångar

Det krävs tillgångar för att bygga enheter, byggnader och stridsvärn. Ta reda på mer information 
om uppgraderingarna för de förser även många specialattacker och vapen med kraft. Du går in 
i en taktisk situation med grundläggande tillgångar, men måste också skaffa fler från basens 
materielstationer eller upptäcka dem på fältet.

upptäckta tillgångar

Det finns utrustning som kan ha släppts ned på slagfältet, eller blivit kvarlämnad efter 
tidigare sammandrabbningar. För att samla in denna utrustning markerar du en infanteri- eller 
rekognoseringsenhet och förflyttar dem till lådorna med material.

tillgångar som skickats till Baser

Bygg materielstationer (Supply pads – UNSC) eller lagerbyggnader (Warehouses – Covenant) för 
att börja ta emot försändelser till din bas. Detta är den huvudsakliga och den mest effektiva 
metoden att samla på sig tillgångar. Ur strategisk synvinkel är det dock viktigt att väga antalet 
materielstationer respektive lagerbyggnader gentemot övriga anläggningar du måste bygga för att 
träna infanteri, fordon eller flygvapen.

FLERA SPELARE
Förutom militärkampanjen för en spelare, som börjar på Harvest, kan du pröva dina förmågor mot 
andra motståndare – mänskliga eller med artificiell intelligens (AI) – på olika kartor och under 
en rad olika förhållanden. Det finns tre olika sätt: Testa dig själv mot AI:n i ”Skirmish”, kämpa 
tillsammans med en kompis i en co-op-kampanj eller kämpa mot flera andra spelare över Xbox LIVE® 
eller via lokalt nätverk (LAN).

starta spel för flera spelare

Samtliga tre typer av spel för flera spelare startas från likartade lobbyer.

MARINENS UNDERRäTTELSETJäNST HANDBOK FöR RyMDUPPDRAG
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typ av strid. Visar Xbox LIVE eller System Link.
parametrar. Här anges parametrar. Kan omfatta svårighetsgrad 
för AI, integritetsinställningar, antal spelare, spelläge och kartor.

fält för val 
av lag

lag

För att välja ledartyp för dig själv eller AI-motståndare markerar du en post i lag Alpha eller lag 
Bravo och trycker på A. Från menyn för val av ledare markerar du någon av de tre UNSC- eller 
Covenant-ledarna, eller välj en ledare slumpvis från UNSC, Covenant eller båda.

När du har gjort alla val trycker du på ; för att starta striden.

skirmish

Välj Skirmish från huvudmenyn och välj därefter antal AI-motståndarlag, ledartyper, spellägen, 
svårighetsnivåer samt karta över önskad plats för uppdraget. Skirmish kan spelas i lägena Standard 
och Deathmatch. 

I Deathmatch-läge har all teknologi upptäckts, varje lag börjar med en ansenlig mängd tillgångar, 
lagen vinner popularitet genom att inta baser och ledarens krafter förbättras automatiskt allt 
eftersom.

co-op-kampanj

Du kan starta en co-op-kampanj på ett av två sätt.

1. Från huvudmenyn väljer du Campaign och därefter Co-op.

2. Välj Xbox LIVE eller System Link för spel via antingen Internet eller lokalt nätverk.

 – eller –

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 kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter 
som skyddar materialet i detta dokument. Utom i de fall detta uttryckligt medges skriftligen i något 
licensavtal från Microsoft, ger detta dokuments innehåll inte någon licens till dessa patent, varumärken, 
upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter. 

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.

© 2009 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Ensemble Studios, Halo, Halo Wars, logotypen 
för Microsoft Game Studios, Windows, Windows Vista, Xbox, Xbox LIVE, Xbox-logotyperna och Xbox 360 är 
varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.

Använder sig av Bink Video. © Copyright 1997–2009, RAD Game Tools, Inc.

Använder sig av Granny Animation. © Copyright 1999–2009, RAD Game Tools, Inc.

© Copyright 2006–2009 Audiokinetic Inc. Med ensamrätt.

Halo Wars använder sig av Havok™. © Copyright 1999–2009 Havok.com Inc. (och dess licensgivare). Med 
ensamrätt. För mer information besök www.havok.com.

www.halowars.com

1. Välj Multiplayer på huvudmenyn.

2. Välj Xbox LIVE eller System Link för spel via antingen Internet eller lokalt nätverk.

3. Välj Campaign från speltypsmenyn, Game Type.

Du och en kompis kan antingen slutföra kampanjuppdrag som du tidigare har låst upp i sololäge, 
eller så kan ni spela igenom alla kampanjuppdrag från början till slut.

MARINENS UNDERRäTTELSETJäNST HANDBOK FöR RyMDUPPDRAG
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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
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 deficientes auditivos); Teléfono de texto. 

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

Customer Service Numbers
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 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


