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Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles

Spiller mot spiller Spiller mot 
datamaskinmotstander

Spiller mot 
motstander på nett

Solo eller 2-4 venner 
og familie som spiller 

etter tur

2 spillere mot 
datamaskinmotstander

2 spillere mot 
motstandere på nett

(Kun festspill) Flere venner og familie

Spillalternativer

Dessa ikoner på sportsidorna visar hur varje tävling kan spelas:

Spelare mot spelare Spelare mot 
datormotståndare

Spelare mot 
onlinemotståndare

Ensam eller 2–4 
vänner & familj turas 

om

2 spelare mot 
datormotståndare

2 spelare mot 
onlinemotståndare

(Endast partyspel) Flera vänner & familj

Spelalternativ



Velkommen til spillene
Det var godt, du kunne være med! Du vil ikke fortryde det, når du tilmelder 
dig alle tiders sportsbegivenhed. 

Vi håber, du er klar til udfordringen i den sport, du har valgt at konkurrere 
i i dag: Mod din egen banerekord, Kinect Sports' udvalg af atleter, andre 
spillere i hele verden, eller den støjende taktik fra venner og familie hjemme 
i stuen. 

Opsætning af spilleområde
• Anbring Xbox 360 Kinect Sensor, så den kan registrere dig. Enten lige 

under tv'et eller fastgjort øverst (sørg for, at den ikke kan falde ned).

• Ryd spilleområdet for alle møbler og andre genstande.

• Stå ca. 2 meter fra sensoren, når du spiller alene. Gå lidt længere væk 
(2,5-3 meter), hvis I spiller to.

• Det bedste resultat opnås, hvis du har tøj på, som passer til din 
kropsform –ikke for løstsiddende eller poset tøj.

• En god belysning hjælper, men direkte sollys kan forårsage forstyrrelser.

• Hvis tv'et har en “spilindstilling”, skal du aktivere den for at sikre dig, at 
bevægelserne i spillet opfanges bedst muligt.

Game Menu (Spilmenu) og Vejledning til Kinect
For at åbne Kinect Sports Game Menu (Spilmenu) (eller 
Vejledning til Kinect, hvis du allerede er på en menuskærm) 
skal du holde din venstre arm ca. 45° skråt ud fra kroppen, 
indtil Vejledning til Kinect-ikonet vises og aktiveres nederst 
til venstre på skærmen. Sørg for at vende lige mod 
sensoren, og hold din højre arm ned langs siden.

Kinect-tuneren kan åbnes fra et af disse steder for at afhjælpe eventuelle 
problemer, du oplever med sensoren. Brug en trådløs controller, hvis 
sensoren ikke kan registrere dig. Så snart Kinect-tineren har afhjulpet 
problemet, kan du bruge din hånd som markør igen for at komme tilbage 
i spillet.

Venstre

Vigtige sundhedsoplysninger om spil af videospil
Lysfølsomme anfald
Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, 
deriblandt blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer, 
der ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret 
tilstand, som kan medføre disse “lysfølsomme anfald” ved brug af videospil. 

Disse anfald kan omfatte forskellige symptomer, deriblandt svimmelhed, ændret 
syn, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk eller rystelser i arme eller ben, 
desorientering, forvirring eller midlertidigt tab af bevidstheden. Anfald kan også 
medføre bevidstløshed eller kramper, som kan føre til skader, hvis du falder eller 
rammer genstande tæt ved. 

Stop spillet straks, og søg læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør 
holde øje med deres børn eller spørge dem om ovenstående symptomer – det er mere 
sandsynligt, at børn og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen for 
lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler: Sid 
længere væk fra skærmen, brug en mindre skærm, spil i et veloplyst lokale, spil ikke, 
når du er svimmel eller træt. 

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

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

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

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

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

Der er fl ere sikkerhedsoplysninger på indersiden af bagomslaget.

DANSK



Navigation
Din krop er controlleren! Brug en udtrakt arm 
til at styre markøren på skærmen med din 
hånd, og foretag valg ved at lade markøren 
hvile over markerede områder på skærmen, 
indtil de fyldes. Sørg for, at der kun står én 
person foran sensoren, når der skal vælges.

Spiltilstande
Når du har logget på med din Xbox 360-gamerprofi l eller vælger en 
gæsteavatar, har du mulighed for at påvirke publikum på stadion. Vælg PlayPlay 
(Spil) for at gå til åbningsmenuen.

• Main EventMain Event (Hovedbegivenhed) giver dig mulighed for at vælge at spille en 
bestemt sport, enten alene eller sammen med en ven (i samme rum eller 
via Xbox LIVE®).

• Party PlayParty Play (Holdspil) passer til en større gruppe spillere i samme rum, 
pakket med action fra alle begivenheder.

• Mini GamesMini Games (Minispil) er variationer af hovedbegivenhederne, f.eks. tidsløb, 
overlevelseskampe, som kan spilles af op til 4 personer.

Vælg My OptionsMy Options (Mine indstillinger) for at slå introduktionen til eller fra, 
skifte tøj på din avatar, justere Xbox LIVE-chatindstillinger eller få vist “Tak 
til” for spillet.

Opsætning af hold
Alle begivenheder i Kinect Sports kan spilles mod en modstander efter eget 
valg. I nogle begivenheder kan du også tilføje en spiller, som du spiller sammen 
med. Vælg din modstander blandt følgende:

• Friends & FamilyFriends & Family (Venner og familie) er andre menneskespillere i samme 
værelse, som kan deltager med deres egen gamerprofi l eller bruge en 
gæsteavatar.

• Computer OpponentsComputer Opponents (Compuermodstandere) styres af spillet, og du kan 
bestemme, hvor udfordrende de skal være!

• Online OpponentsOnline Opponents (Onlinemodstandere) er spillere, som deltager via 
Xbox LIVE (kræver Gold-medlemskab).

Gennemse og bekræft
Hvis du er tilfreds med dine valg, skal du vælge Play GamePlay Game (Start spillet) (eller 
Start Quick MatchStart Quick Match (Start et hurtigt spil) for at starte Xbox LIVE matchmaking 
og fi nde Online Opponents (Onlinemodstandere). Du kan stadig nå at udskifte 
dine holdkammerater og modstandere, vælge en anden sport eller prøve en 
helt anden spiltilstand.

Introduktion
Hver sport har en række introduktionsvideoer, som viser de nødvendige 
bevægelser. Når du har set dem mindst én gang, kan de slås til og fra i 
menuen Tutorial Settings (Indstillinger for introduktion) under My OptionsMy Options 
(Mine indstillinger).

Erfaring
Efterhånden som du bliver bedre til spillet, optjener du erfaring og samler 
badges op bestemte steder. Du kan også bruge badges til at låse op for 
særlige belønninger til din avatar!

Show Off & Share (Vis dig og del)
I slutningen af hvert spil, vises en video med højdepunkterne fra din 
præstation. Videon optages, mens du spiller, med de mest aktive dele 
sammenklippet til slutresultatet – sørg derfor at lægge størst mulig energi 
i din præstation!

Hvis du har logget på en Xbox LIVE-gamerprofi l, kan du vælge Upload Upload 
HighlightsHighlights (Upload højdepunkter) for at sende klippet med højdepunkterne 
til www.kinectshare.comwww.kinectshare.com. Fra dette websted kan du downloade klippet til 
din computer eller få det vist og dele det med dine venner ved at sende 
det direkte til populære websteder, som f.eks. Facebook og Twitter. Hvis du 
hellere foretrækker ikke at genopleve disse sportslige højdepunkter, kan du 
blot slå dem fra ved at vælge Hide HighlightsHide Highlights (Skjul højdepunkter).



Giv bolden videre, og spark den forbi målmanden 
i den hurtige action på Lotus Park!

Brug afl everingsmålene til at få bolden frem til 
målet og skyde. Træd ind i boldens bane for at 
blokere en afl evering. Hvis det andet hold når 
frem til dit mål, kan du bruge en vilkårlig del 

af målmandens krop til at blokere for skuddet.

Spiller I sammen, er spillerne holdkammerater, som skiftes til at udføre handlinger 
efter tur. En spilindikator på skærmen viser, hvilken spiller der er aktiv.

Mini Games (Minispil)
Super SaverSuper Saver (Supermålmand) udfordrer dig til at holde øje med bolden og 
blokere for angriberens skud! Hvert mål koster dig én af tre muligheder. 
Target KickTarget Kick (Målspark) lader dig samle point ved at sparke bolden mod målene. 
Ram alle mål hurtigt i hver gruppe for at få en tidsbonus.

Neon Lanes er det eneste moderne bowlingsted, du har brug for. Rul dig ud i den 
mest fl ydende og intuitive bowlingoplevelse siden ... øh ja ... bowling!

Saml en kugle op ved at række ud til højre eller 
venstre. Sving armen jævnt tilbage og derefter 
fremad for at slippe kuglen. Når du ændrer 
svingbevægelsens retning, påvirker det kuglens 
bane.

Du kan skrue kuglen ved at føre armen på 
tværs af kroppen, mens du slipper kuglen. Prøv 
forskellige grader af skru!

Mini Games (Minispil)
One Bowl RollOne Bowl Roll (Rul med én kugle) beder dig om at vælge så mange keglesæt 
som muligt! Du må have fem forbiere, før udfordringen slutter. Pin RushPin Rush 
(Keglestormløb) er hastighedsbaseret: Vælt så mange kegler som muligt inden 
for tidsgrænsen. Prøv at bruge begge hænder!

Tag til Flame Stadium for at deltage i fem discipliner i én begivenhed. Får du testet 
dine evner i en enkelt begivenhed eller din udholdenhed i en hel femkamp?

LøbLøb: Løb på stedet, når løbet begynder, og hold en 
konstant rytme for at nå målstregen først.

SpydkastSpydkast: Ræk ud for at få fat i et spyd, 
løb på stedet, og brug derefter en 
overhåndskastebevægelse i den grønne kastezone.

LængdespringLængdespring: Løb på stedet for at opbygge hastighed, og hop 
derefter på stedet, når du rammer den grønne hoppezone. Sørg for 
en god timing!

DiskoskastDiskoskast: Ræk ud for at få fat i en diskos, og 
brug derefter en kraftig kastebevægelse for at 
sende den ud fra en stående position.

HækkeløbHækkeløb: Løb på stedet, når løbet begynder, og fortsæt til målstregen. Hop, når 
hækken foran bliver grøn! (Se bevægelsesdiagrammet for længdespring).

Mini Games (Minispil)
En vilkårlig af de fem discipliner kan spilles separat ved at vælge Mini GamesMini Games 
(Minispil) fra åbningsmenuen.

Leder du efter en kamp, der er lidt mere direkte? 
Pas på, at du ikke sænker paraderne i Tornado 
Gardens. Der kan ske meget i løbet af tre runder ...

Varier din strategi ved at slå både højt og lav.

Dæk dit ansigt eller din krop med hænderne for at 
blokere for høje eller lave slag. Når du angriber din 
modstanders blokering, giver du kraft til dennes 
næste slag og omvendt.

Prøv at trække skulderen tilbage og udføre et ekstra kraftigt slag!

Slået ud? Slå alle de fl yvende stjerner for at komme tilbage på fødderne. Gør 
det, før tælleren når 10! Tre gange i gulvet i samme runde giver et TKO (teknisk 
knockout). Vinderen fi ndes ved knockout, TKO eller dommernes votering efter 
sidste runde.

Track & Field 
(Bane og plads)

Football 
(Fodbold)

Bowling 
(Bowling)

Boxing 
(Boksning)



Besøg Waveside for at deltage i et hedt og hektisk spil beachvolley! Kom ind i 
rytmen med at serve, spille, smashe og blokere.

Du server ved at kaste bolden op og derefter slå 
den med et overhånds-, underhånds, eller springslag. 
Du spiller en medspiller ved at gå i position, når 
målbolden viser sig, og slå den videre til din 
medspiller.

Du laver et springslag ved at hoppe op, når du ser 
hoppeindikatoren, og slår til bolden for at smashe 
den over nettet. Hvis det andet hold har bolden, og 
du er tæt på nettet, kan du hoppe op for at blokere 
et angreb!

Det første hold, der scorer 7 point, vinder, men det vindende hold skal føre med 
2 point for at afgøre kampen.

Mini Games (Minispil)
I Bump BashI Bump Bash (Stød og slag) gælder det om at være rapfodet for at overleve, 
når modstanderen kaster ting efter dig! Hold øje med målet, og undgå så 
mange lokketing som muligt. Body BallBody Ball (Kropsbold) er en test af refl ekser og 
koordination. Når bolden kommer, skal du ramme den med den kropsdel, som 
spillet angiver (hoved, hænder eller fødder).

Konkurrenterne i Blade Center indfanges i intense, hurtige kampe i hver sin ende af 
bordet. Hop ind, og kæmp dig på vej mod sejren!

Ræk ud til højre eller venstre for at samle et bat 
op. Du server ved at kaste bolden op og slå til den, 
når den falder ned.

Du styrer dine slag ved at svinge til venstre 
eller højre – slå tidligt for at opnå det bedste 
resultat, og varier styrken og retningen af slagene. 
Opadgående bevægelser giver topskru, mens 
nedadgående bevægelser giver underskru.

Der scores point, når en spiller ikke rammer bolden eller ikke returnerer den 
korrekt. Den første, der scorer 11 point, vinder, men den vindende spiller (eller det 
vindende hold) skal føre med 2 point for at afgøre kampen.

Mini Games (Minispil)
I Paddle PanicI Paddle Panic (Batpanik) får du to bat og uendeligt mange bordtennisbolde. 
Slå så mange tilbage, som du kan, før timeren når nul! I Rally TallyRally Tally (Slagduel) 
spilles igen med én bold, og her gælder det om at holde bolden i spil. Når et 
slag ryger igennem, er udfordringen slut.

Party Play er lavet til et rum fuld af spillere, der er fordelt på to hold, og spil 
fra alle seks sportsgrene for at give maksimal underholdning for venner og 
familie!

Sådan startes et holdspil
Vælg Party PlayParty Play (Holdspil) i åbningsmenuen. Når spillet starter, skal spillerne 
opdeles i to hold – rødt og blåt. Udnævn en, der skal stå foran sensoren, 
styre markøren og foretage valg.

Hvert hold har en maskot, som skal give holdet identitet og øge 
konkurrenceånden. Du kan skifte maskot, hvis du ikke svinger med den, du har 
fået!

Hvert spil varer ca. 15 minutter og foregår over 6 runder. Den bedste 
holdstørrelse er 1-6 spillere pr. hold, så alle får en tur, men i teorien er der 
ingen øvre grænse for antallet af spillere, der kan være med.

Holdspil
Spillene vælges tilfældigt af Sport Spinner. I begyndelsen af hver runde 
sender hvert hold en spiller til at deltage – enten samtidigt eller efter tur. 
Hver sport har sin egen række af spil, og mange af dem har ekstra varianter, 
så du ved aldrig, hvad du står over for ...

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

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

Beach Volleyball 
(Beachvolley)

Party Play 
(Holdspil)

Table Tennis 
(Bordtennis)



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

Sådan spiller du Kinect Sports online
Når du vælger at konkurrere mod Online Opponents (Onlinemodstandere) (med 
et Xbox LIVE Gold-medlemskab), vælger du Start Quick MatchStart Quick Match (Start et hurtigt 
spil) eller Send Game Invite Send Game Invite (Send en spilinvitation) på skærmen Review & 
Confi rm (Gennemse og bekræft) for at starte Xbox LIVE matchmaking. Følg 
vejledningen for at søge efter en god konkurrence i hele verden.

Sådan får du Hjælp til Kinect

Få mere at vide på Xbox.com
Du fi nder fl ere oplysninger om Kinect, f.eks. selvstudier, på 
www.xbox.com/supportwww.xbox.com/support.

www.xbox.com/kinectsports

Besøg www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog 
for at se, hvem der har lavet spillet.

Dette dokument leveres "som det er". Alle oplysninger og synspunkter, der udtrykkes i dette 
dokument, herunder URL og andre referencer til internetsider, kan ændres uden varsel. Du bruger det 
på egen risiko. Eksemplerne i dette dokument er kun til illustrationsformål og er fi ktive. Lighed med 
eller forbindelse til virkelige hændelser er ikke tilsigtet og er rent tilfældig.

Dette dokument giver dig ingen juridiske rettigheder vedrørende immaterielret i noget Microsoft-
produkt. Du må kopiere og bruge dette dokument til interne referenceformål.  

© 2010 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Kinect, Microsoft Game Studios-logoet, Rare, Rare-logoet, Xbox, Xbox LIVE, Xbox-logoerne 
og Xbox 360 er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen.

Udviklet af Rare for Microsoft Corporation.

Dette spil indeholder produktnavne, som er leveret af de respektive sponsorer.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Kinect Sports bruger Havok™: © Copyright 1999–2010. Havok.com Inc. (eller dennes licenshavere). 
Alle rettigheder forbeholdes. Besøg www.havok.com for at få yderligere oplysninger.

Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

© Copyright 2006–2010 Audiokinetic Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

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



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

SUOMI

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

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

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

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

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

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

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

Lisää turvallisuustietoja on takakannen sisäpuolella.



Tervetuloa kisoihin
Hienoa, että pääsit tulemaan! Et tule katumaan, että ilmoittauduit koko 
sukupolven huikeimpaan urheilutapahtumaan. 

Toivottavasti olet valmis kohtaamaan valitsemasi haasteet: omat ennätyksesi, 
Kinect Sports -tallin urheilijat, muut pelaajat ympäri maailmaa tai 
olohuoneessasi olevat juonikkaat ystävät ja perheenjäsenet. 

Pelialueen valmistelu
• Aseta Xbox 360 Kinect -sensori sellaiseen paikkaan, josta se näkee sinut, 

joko heti television alapuolelle tai sen päälle (varmista, ettei se pääse 
putoamaan).

• Poista pelialueelta kaikki huonekalut ja muut esteet.

• Kun pelaat yksin, seiso noin kahden metrin päässä sensorista. Siirry 
hieman kauemmas (noin kolmen metrin päähän), jos pelaajia on kaksi.

• Käytä vaatteita, jotka vastaavat kehosi muotoja - ne eivät saa olla liian 
löysiä.

• Hyvä valaistus auttaa, mutta suora auringonvalo voi aiheuttaa häiriöitä.

• Jos televisiossasi on pelitila, laita se päälle, jotta liikkeesi välittyisivät 
peliin mahdollisimman nopeasti.

Pelivalikko (Game Menu) ja Kinect-opas (Kinect Guide)
Avaa Kinect Sports -pelivalikko (tai Kinect-opas, jos olet 
jo valikkoruudulla) pitämällä vasenta kättäsi noin 45 
asteen kulmassa, kunnes Kinect-oppaan kuvake ilmestyy 
näytön vasempaan alakulmaan ja aktivoituu. Katso suoraan 
sensoriin päin ja pidä oikea käsi sivullasi.

Jos sinulla on ongelmia sensorin kanssa, voit korjata 
ne avaamalla Kinect-virittimen (Kinect Tuner) pelivalikosta tai oppaasta. 
Käytä langatonta ohjainta, jos sensori ei näe sinua. Jatka käden käyttämistä 
osoittimena pelissä heti kun Kinect-viritin on korjannut ongelman.

Vasen

Liikkuminen
Kehosi on ohjain! Ohjaa näytöllä olevaa 
osoitinta suoraksi ojennetulla kädellä. Tee 
valintoja pitämällä kättä merkittyjen kohtien 
päällä, kunnes ne täyttyvät. Varmista, että 
sensorin edessä on vain yksi henkilö, kun teet 
valintoja.

Pelitilat
Kun olet kirjautunut Xbox 360 -pelaajaprofi iliisi tai valinnut muun avatar-
hahmon, pääset innostamaan stadionin yleisöä. Valitse Play (Pelaa)Play (Pelaa) niin siirryt 
aloitusvalikkoon.

• Main Event Main Event (Päälaji) antaa sinun valita tietyn lajin, jota voit pelata yksin 
tai ystävän kanssa (samassa huoneessa tai Xbox LIVE® -palvelussa).

• Party Play Party Play (Joukkuepeli) sopii samassa huoneessa olevalle suurelle 
pelaajajoukolle, ja sisältää toimintaa kaikista lajeista.

• Mini Games Mini Games (Minipelit) ovat päälajien variaatioita. Ne voivat olla 
esimerkiksi aikarajallisia tai survival-otteluita, ja niitä voi pelata 
korkeintaan neljä pelaajaa.

Valitse My Options My Options (Omat asetukset) niin voit asettaa opastuksen käyttöön 
tai pois käytöstä, vaihtaa avatar-hahmon vaatteita, säätää Xbox LIVE 
-äänikeskustelun asetuksia tai katsoa pelin tekijätietoja.

Joukkueen asetukset
Voit pelata kaikkia Kinect Sports -lajeja valitsemiasi vastustajia vastaan. 
Joissakin lajeissa voit myös lisätä toisen pelaajan joukkuetoveriksesi. Valitse 
vastustajaksesi joku seuraavista:

• Friends & Family Friends & Family (Perhe ja ystävät) ovat samassa huoneessa olevia muita 
ihmisiä, jotka voivat kirjautua peliin omalla pelaajaprofi ilillaan tai käyttää 
muuta avatar-hahmoa.

• Computer Opponents Computer Opponents (Tietokonevastustajat) ovat pelin ohjaamia, ja voit 
itse valita kuinka haastavia ne ovat!

• Online Opponents Online Opponents (Verkkopelivastustajat) pelaavat Xbox LIVE -palvelun 
kautta (vaatii Gold-jäsenyyden).



Tarkista ja varmista
Jos olet tyytyväinen valintoihisi, valitse Play Game Play Game (Pelaa kisa) (tai Start Quick Start Quick 
Match Match (Aloita pikakisa), jos haluat käyttää Xbox LIVE -palvelun matchmaking-
ominaisuutta ja etsiä verkkopelivastustajia). Ehdit yhä vaihtaa joukkuetovereita 
ja vastustajia, valita toisen lajin tai kokeilla täysin eri pelitilaa.

Opastusvideot
Jokainen laji sisältää How to Play (Näin pelaat) -opastusvideoita, jotka 
opettavat tarvittavat eleet ja liikkeet. Kun olet katsonut ne ainakin kerran, 
voit asettaa ne käyttöön tai pois käytöstä Tutorial Settings (Opastusvideoiden 
asetukset) -valikosta, joka löytyy kohdasta My OptionsMy Options (Omat asetukset).

Kokemus
Kun kehityt pelissä, saat kokemusta ja ansaitset kunniamerkkejä tietyistä 
saavutuksista. Kunniamerkit avaavat myös erikoispalkintoja avatar-hahmollesi!

Jaa huippuhetkesi (Show Off & Share)
Jokaisen kisan jälkeen voit katsoa videon huippuhetkistä. Videota kuvataan 
samalla kun pelaat, ja aktiivisimmat hetket leikataan yhteen kohokohdiksi — 
joten anna suoritukselle kaikkesi!

Jos olet kirjautunut Xbox LIVE -pelaajaprofi iliin, voit valita kohdan Share My Share My 
VideoVideo (Lähetä video), jolloin video huippuhetkistäsi lähetetään osoitteeseen 
www.kinectshare.comwww.kinectshare.com. Näiltä sivuilta voit ladata videon tietokoneellesi tai 
jakaa sen ystävillesi lähettämällä sen suoraan suosituille sivuille, kuten 
Facebookiin ja Twitteriin. Jos et halua kerrata suoritustesi kohokohtia, ota 
ominaisuus pois käytöstä valitsemalla kohta Hide My VideoHide My Video (Piilota video).

Syötä pallo ja iske se maalivahdin selän taakse 
vauhdikkaassa pelissä Lotus Parkissa!

Kuljeta pallo maalille syöttöpaikkojen 
kautta ja yritä tehdä maali. Katkaise syöttö 
astumalla pallon eteen. Jos toinen joukkue 
pääsee maalillesi, voit torjua maalin osumalla 

kohteeseen millä tahansa maalivahdin ruumiinosalla.

Yhteistyöpelissä pelaajat ovat joukkuetovereita, jotka suorittavat toimintoja 
vuorotellen. Näytöllä näkyvä osoitin kertoo kumman vuoro on.

Minipelit (Mini Games)
Super SaverSuper Saver (Supermolari) haastaa sinut seuraamaan palloa ja torjumaan 
hyökkääjän laukaukset! Jokaisesta maalista menetät yhden kolmesta 
mahdollisuudesta. Target KickTarget Kick (Tarkkuuspotku) -minipelissä keräät pisteitä 
potkimalla palloa kohteisiin. Saat aikabonuksen, jos osut jokaisen ryhmän 
kaikkiin kohteisiin nopeasti.

Neon Lanes on ainoa nykyaikainen keilailupaikka, jonka tarvitset. Koe sulavinta ja 
todentuntuisinta keilailua sitten... no... keilailun!

Poimi keilapallo ojentamalla vasen tai oikea 
kätesi. Heitä pallo heilauttamalla kättä tasaisesti 
ensin taakse ja sitten eteen. Heilautuksen 
suuntaa muuttamalla voit vaikuttaa keilapallon 
kulkusuuntaan.

Voit lisätä heittoon kierrettä nostamalla kätesi 
poikittain eteesi, kun vapautat pallon. Kokeile 
erilaisia kierteitä!

Minipelit (Mini Games)
One Bowl Roll One Bowl Roll (Yksi heitto) -minipelissä sinun pitää kaataa niin monta 
keilasettiä kuin voit! Peli päättyy viiden hudin jälkeen. Pin RushPin Rush (Vauhtikaato) 
perustuu nopeuteen: kaada niin monta keilaa kuin ehdit annetussa ajassa. 
Kokeile kumpaakin kättä!

Jalkapallo  
(Football)

Keilailu  
(Bowling)



Suuntaa Flame Stadiumille kisaamaan viidessä lajissa. Kokeiletko kykyjäsi yhdessä 
lajissa, vai kestääkö kuntosi täyden viisiottelun?

Sprint Sprint (Pikajuoksu): Ala juosta paikoillasi, kun kisa 
alkaa, ja pidä yllä tasaista juoksurytmiä, jotta 
pääset maaliin ensimmäisenä.

Javelin Javelin (Keihäänheitto): Poimi keihäs ojentamalla 
kätesi, juokse paikoillasi ja heitä keihäs olan yli 
vihreällä heittoalueella.

Long Jump Long Jump (Pituushyppy): Kerää vauhtia juoksemalla paikoillasi ja 
hyppää paikoillasi, kun tulet vihreälle hyppyalueelle. Ajoita oikein!

Discus Discus (Kiekonheitto): Poimi kiekko ojentamalla 
kätesi, ja heitä se voimakkaalla heittoliikkeellä 
paikoillasi seisoen.

Hurdles Hurdles (Estejuoksu): Ala juosta paikoillasi, kun kisa alkaa, ja jatka loppuun asti. 
Hyppää, kun edessä oleva este muuttuu vihreäksi! (Katso pituushypyn kuvaohje.)

Minipelit (Mini Games)
Voit pelata mitä tahansa viidestä lajista erikseen valitsemalla aloitusvalikosta 
kohdan Mini Games Mini Games (Minipelit).

Kaipaatko vähän suorempaa yhteenottoa? Älä 
laske suojaustasi Tornado Gardensissa. Paljon 
ehtii tapahtua kolmen erän aikana...

Vaihtele strategiaasi iskemällä ylös ja alas.

Torju ylhäällä tai alhaalla peittämällä joko 
kasvosi tai vartalosi. Jos isket vastustajasi 
torjuntaan, hänen seuraava iskunsa on 
tehokkaampi, ja päin vastoin.

Vedä olkapääsi taakse ja täräytä Voimaiskulla!

Kaaduitko kanveesiin? Iske kaikkia pyöriviä tähtiä, niin pääset takaisin jaloillesi. 
Tee se ennen kuin laskuri pääsee kymmeneen! Kolme kaatumista yhden erän 
aikana johtaa tekniseen tyrmäykseen (TKO). Voittaja ratkeaa tyrmäyksellä, 
teknisellä tyrmäyksellä tai viimeisen erän jälkeen annettavilla tuomariäänillä.

Pelaa Wavesidessa kuumaa ja kiihkeää rantalentistä! Syötä, passaa, iske ja torju 
oikeassa rytmissä.

Syötä heittämällä pallo ylös ja iskemällä sitä ylä- 
tai alakautta, tai tekemällä hyppysyötön. Passaa 
asettumalla asemiin, kun pallokohde ilmestyy ja 
iskemällä pallo joukkuetoverillesi.

Jos haluat tehdä hyppysyötön, hyppää ylös, kun näet 
hyppyosoittimen, ja iske pallo verkon yli. Jos pallo 
on toisella joukkueella ja olet verkon lähellä, voit 
torjua hyökkäyksen hyppäämällä!

Voittaja on ensimmäisenä seitsemän pistettä saanut joukkue, jos se myös johtaa 
vähintään kahdella pisteellä.

Minipelit (Mini Games)
Bump BashBump Bash (Väistely)) on ketterille sopiva laji, jossa vastustajat yrittävät osua 
sinuun kaikenlaisilla tavaroilla! Seuraa kohdetta ja väistä niin monta esinettä 
kuin voit. Body BallBody Ball (Vartalopallo) testaa refl eksejä ja koordinaatiokykyä. Kun 
pallo tulee sinua kohti, iske sitä vaaditulla kehon osalla (päällä, käsillä tai 
jaloilla).

Blade Centerin kilpailijat käyvät vauhdikasta kamppailua pöydän vastakkaisissa 
päissä. Astu pöydän ääreen ja iske tiesi voittoon!

Poimi maila ojentamalla vasen tai oikea kätesi. 
Syötä heittämällä pallo ylös ja iskemällä sitä, kun 
se putoaa.

Voit ohjata iskuja lyömällä vasemmalle tai 
oikealle. Parhaan tuloksen saat lyömällä varhain 
ja vaihtelemalla lyöntiesi voimakkuutta ja suuntaa. 
Voit lisätä ylä- tai alakierrettä suuntaamalla iskuasi 
hieman ylös- tai alaspäin.

Pelaaja saa pisteen, kun vastustaja lyö ohi tai ei saa palautettua palloa kunnolla. 
Voittaja on ensimmäisenä yksitoista pistettä saanut pelaaja (tai joukkue), jos hän 
myös johtaa vähintään kahdella pisteellä.

Minipelit (Mini Games)
Paddle Panic Paddle Panic (Mailapaniikki) -pelissä on kaksi mailaa ja loputtomasti 
pingispalloja. Palauta niin monta palloa kuin ehdit ennen kuin aika loppuu! Rally Rally 
Tally Tally (Pallottelu) -pelissä on vain yksi pallo ja tavoitteena on sen pitäminen 
pelissä. Kun lyönti menee läpi, haaste päättyy.

Rantalentopallo  
(Beach Volleyball)

Yleisurheilu  
(Track & Field)

Pöytätennis  
(Table Tennis)

Nyrkkeily  
(Boxing)



Joukkuepelissä huoneellinen pelaajia jaetaan kahteen joukkueeseen ja 
pelit valitaan kaikista kuudesta lajista, joten hupia riittää ystäville ja 
perheenjäsenille!

Joukkuepelin pelaaminen
Valitse aloitusvalikosta Party PlayParty Play (Joukkuepeli). Pelin alussa pelaajat pitää 
jakaa punaiseen ja siniseen joukkueeseen. Jonkun pitää seisoa sensorin edessä 
ohjaamassa osoitinta ja tekemässä valintoja.

Joukkueet saavat maskotit hauskan yhteishengen luomiseksi. Maskottia voi 
vaihtaa, jos satunnaisesti valittu ei tunnu omalta.

Jokainen joukkuepeli kestää noin 15 minuuttia ja jakaantuu kuuteen erään. 
Paras joukkuekoko on yhdestä kuuteen pelaajaa per joukkue, jolloin jokainen 
saa oman pelivuoron, mutta teoriassa peliin osallistuvien määrällä ei ole 
ylärajaa.

Joukkuepelit
Lajipyörä valitsee lajit satunnaisesti. Jokaisen erän alussa kumpikin joukkue 
lähettää kisaan pelaajan — jotka pelaavat joko yhtä aikaa tai vuorotellen. 
Kussakin lajissa on omat pelinsä ja monesta pelistä on eri variaatioita, joten 
koskaan ei tiedä mitä eteen tulee...

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

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

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

Kinect Sports -pelin pelaaminen verkossa
Kun haluat kohdata Online Opponents (verkkopelivastustajia, joilla on Xbox 
LIVE Gold -jäsenyys), aloita Xbox LIVE matchmaking-ominaisuuden käyttö 
valitsemalla Start Quick Match Start Quick Match (Aloita pikahaku) tai Send Game Invite Send Game Invite (Lähetä 
pelikutsu)  Review & Confi rm (Tarkista ja varmista) -ruudulla. Etsi sopivia 
kansainvälisiä kilpakumppaneita ohjeiden mukaan.

Kinect-järjestelmään liittyvien ohjeiden saaminen

Lue lisätietoja osoitteesta Xbox.com
Lisätietoja Kinect-järjestelmästä, mukaan lukien opetusohjelmia, on osoitteessa 
www.xbox.com/supportwww.xbox.com/support.

www.xbox.com/kinectsports

Luettelo pelin tekijöistä löytyy osoitteesta
www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog.

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

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

© 2010 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Microsoft, Kinect, Microsoft Game Studios -logo, Rare, Rare-logo, Xbox, Xbox LIVE, Xbox-logot ja Xbox 
360 ovat Microsoft-yhtymän tavaramerkkejä.

Kehittänyt Rare Microsoft Corporationille.

Tämä peli sisältää sponsoreiden tarjoamia tuotebrändejä.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kinect Sports käyttää Havok™-fysiikkamoottoria: © Copyright 1999–2010. Havok.com Inc. (tai sen 
lisenssinhaltijat). Kaikki oikeudet pidätetään. Lisätietoja osoitteessa www.havok.com.

Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

© Copyright 2006–2010 Audiokinetic Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Dolby ja kaksois-D ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Joukkuepeli  
(Party Play)



Rajoitettu takuu koskien Xbox-peliohjelman (“pelin”) kopioita 

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

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

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

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

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

Vastuunrajoitus. 
Microsoft tai sen toimittajat eivät vastaa mistään vahingoista niiden 
aiheutumistavasta riippumatta, jos vahingot aiheutuvat jollakin tavalla pelin 
käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää, vaikka Microsoftille ja sen 
toimittajille olisi ilmoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka 
tapauksessa Microsoftin ja sen toimittajien koko vastuu rajoittuu pelistä 
maksettuun todelliseen kauppahintaan.

Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta, ota yhteyttä Microsoft-jälleenmyyjään 
tai Microsoft Oy:n. Yhteystiedot: 

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

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



NORSK

Velkommen til Kinect- Lekene
Takk for at akkurat du ville være med på det største sportsarrangementet 
på årtier!

Vi håper du er klar for utfordringer uansett om du velger å konkurrere mot 
din egen personlige rekord, mot Kinect Sports’ egne idrettsutøvere, mot andre 
spillere rundt om i verden eller om du skal forsøke å konkurrere mot de 
dristige taktikkene til venner og familie i din egen stue.

Oppsett av spilleplass
• Plasser Xbox 360 Kinect sensoren slik at den ser deg, enten rett under 

TV-en eller festet på toppen av den (pass på at den ikke faller ned).

• Når du spiller alene, bør du stå omtrent to meter fra sensoren. Gå litt 
lenger unna (mellom to og tre meter) hvis dere er to som spiller.

• For beste resultat bør du ha på deg klær som følger kroppsfasongen din — 
ikke for løstsittende eller posete.

• Det hjelper med gode lysforhold, men direkte sollys kan skape 
forstyrrelser.

• Hvis det er en "spillmodus"-innstilling på TV-en, bør du aktivere den slik at 
bevegelsene dine i spillet følger bevegelsene dine i virkeligheten så godt 
som mulig.

Game Menu (Spillmeny) og Kinect Guide
Du får frem Kinect Sports' Game Menu (Spillmeny) (eller 
Kinect Guide hvis du allerede er i en menyskjerm) ved 
å holde venstre arm 45° diagonalt ut fra kroppen inntil 
Kinect Guide-ikonet vises og aktiveres nede til venstre på 
skjermen. Pass på at du står vendt rett mot sensoren og 
holder armen langs siden.

Du får tilgang til Kinect-feilsøking fra begge disse stedene. Der kan du få 
hjelp til å løse problemer som du måtte ha med sensoren. Bruk en trådløs 
håndkontroller hvis du ikke er synlig for sensoren. Så snart Kinect-feilsøking 
har fi kset problemet, kan du på nytt bruke hånden til å peke med for å komme 
tilbake til spillet.

Venstre

Viktig helseadvarsel som gjelder spilling av videospill
Fotosensitive anfall
Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder, 
inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker 
som ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som 
kan forårsake disse ”fotosensitive epileptiske anfallene” når de ser på videospill. 

Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, 
øye- eller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og ben, desorientering, 
forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene kan også føre til bevisstløshet 
eller krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg på 
gjenstander i nærheten. 

Stans spillet umiddelbart og oppsøk lege hvis du opplever noen av disse symptomene. 
Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene eller spørre barna om dem 
– barn og ungdom er mer utsatt for slike anfall enn voksne. Du kan redusere faren for 
fotosensitive epileptiske anfall ved å ta følgende forholdsregler: 
Sett deg lenger vekk fra skjermen, bruk en mindre skjerm, spill i et godt opplyst 
rom og ikke spill når du er sliten eller trøtt

Hvis du eller noen i familien har opplevd anfall eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke 
lege før du begynner å spille.

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

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

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

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

Se innsiden av permen bakerst i brukerhåndboken 
for mer sikkerhetsinformasjon.



Navigasjon
Kroppen din er kontrolleren! Du bruker en 
utstrakt arm til å styre pekeren på skjermen 
med hånden, og bekrefter valg ved å holde 
pekeren over merkede steder på skjermen til 
de fylles opp. Pass på at kun én person står 
foran føleren når du velger elementer.

Spillvarianter
Når du har logget på med spillerprofi len for Xbox 360 eller valgt en 
gjesteavatar, er det tid for å glede publikum på stadion. Velg Play (Spill)Play (Spill) for 
å gå videre til åpningsmenyen.

• Main EventMain Event (Hovedkamp) lar deg velge en bestemt sport å spille, enten 
alene eller med en venn (i samme rom eller via Xbox LIVE®).

• Party Play Party Play (Gruppespill) passer for et større antall deltakere som spiller 
i samme rom, og er en spillvariant som er fullstappet med intens action 
fra alle grenene.

• Mini Games Mini Games (Minispill) er variasjoner over hovedkampene, som spill på tid 
og overlevelseskamper. Kan spilles av opptil fi re spillere.

Velg My Options My Options (Mine valg) for å skru opplæringsprogram på eller av, skifte 
klær på avataren, justere innstillinger for chat på Xbox LIVE eller vise 
medvirkende i spillet.

Lagoppsett
Alle idrettsgrenene i Kinect Sports kan spilles mot en valgfri motstander. 
I noen idrettsgrener kan du også legge til en spiller som lagkamerat. Velg 
mellom følgende typer motstand:

• Friends & Family Friends & Family (Venner og familie) er andre virkelige spillere i samme 
rom, som kan logge seg på med sin egen spillerprofi l eller bruke en 
gjesteavatar.

• Computer Opponents Computer Opponents (Datamotstandere) er motstandere som 
kontrolleres av spillet, og du kan selv bestemme hvor gode de skal 
være!

• Online Opponents Online Opponents (Motstandere på nett) er de som deltar via Xbox LIVE 
(krever Xbox LIVE gullmedlemskap (Xbox LIVE Gold Membership)).

Se gjennom og bekrefte 
Hvis du er fornøyd med valgene, velger du Play GamePlay Game (Spill) (eller Start Start 
Quick MatchQuick Match (Start hurtigmatch) for å begynne matching (matchmaking) i Xbox 
LIVE og fi nne motstandere på nett). Du kan fortsatt endre lagkamerater og 
motstand, velge en annen idrett eller rett og slett en helt annen spillvariant.

Opplæringsprogrammer
Alle idrettene har egne opplæringsvideoer som viser hvilke bevegelser du skal 
gjøre. Etter at du har sett opplæringsvideoene minst én gang, kan de skrus 
på og av i menyen Tutorial Settings (Innstillinger for opplæringsprogram) i My My 
Options Options (Mine valg).

Erfaring
Etterhvert som du blir bedre i spillet, får du erfaring, og du blir tildelt merker 
ved ulike milepæler. Med merkene kan du også låse opp spesielle utmerkelser 
til avataren din!

Show Off & Share (Vis deg frem og del det)
Ved slutten av hvert spill får du se en video med ulike høydepunkter. Du blir 
fi lmet mens du spiller, og de mest aktive delene blir klippet sammen til en 
ferdig fi lm — så gi det du har!

Hvis du er logget på med en spillerprofi l for Xbox LIVE, kan du velge Share my Share my 
videovideo (Del video) for å sende klippet med høydepunkter til www.kinectshare.www.kinectshare.
comcom. Fra dette nettstedet kan du laste ned videoene til datamaskinen din 
eller dele videoene med venner ved å sende dem rett til populære sider som 
Facebook og Twitter. Hvis du helst ikke vil bli minnet på idrettstriumfene, kan 
du skru av høydepunktene ved å velge Hide my videoHide my video (Skjul video).



Du kan sentre og skyte ballen forbi keeperen 
i det kjappe spillet på Lotus Park!

Bruk pasningsmålene for å få ballen frem til 
målet, og fyr av et skudd. Gå i veien for ballen 
for å blokkere en pasning. Hvis det andre laget 
kommer frem til målet ditt, kan du bruke alle 

keeperens kroppsdeler for å redde skuddet.

I en samarbeidskamp er spillerne lagkamerater som utfører handlinger etter tur. 
En spillindikator på skjermen viser hvilken spiller som er aktiv.

Mini Games (Minispill)
Super SaverSuper Saver (Superkeeper) utfordrer deg til å følge med på ballmålet og redde 
skuddene til spissen! Hvert mål koster deg en av tre sjanser. I Target Kick Target Kick 
(Spark på blink) skal du samle poeng gjennom å treffe målene med ballen. Hvis 
du treffer alle målene i en gruppe raskt nok, får du tidsbonus.

Bowling
Neon Lanes er den eneste bowlinghallen du trenger. Gjør deg klar for den mest 
virkelighetsnære og intuitive bowlingopplevelsen siden ... vel ... bowling.

Plukk opp en bowlingkule ved å strekke armen 
ut til venstre eller høyre. Sving armen i jevn fart 
bakover og deretter forover for å slippe ballen. 
Du påvirker hvilken retning kulen går i ved å 
svinge armen i en annen retning.

Du kan legge til skru ved å bevege armen foran 
kroppen idet du slipper ballen. Prøv ulike mengder 
skru!

Mini Games (Minispill)
I One Bowl Roll I One Bowl Roll (Alt på et kast) skal du slå overende så mange kjegleoppsett 
som du klarer! Du kan misse fem ganger før utfordringen er over. Pin Rush Pin Rush 
(Travle kjegler) er hurtighetsbasert: du skal slå så mange kjegler som mulig 
overende før tiden løper ut. Prøv å bruke begge hender!

Sett kursen mot Flame Stadium for fem grener i ett spill. Vil du teste ferdighetene 
dine i en enkelt gren, eller vil du se hvor god utholdenhet du har ved å gå gjennom 
hele femkampen?

SprintSprint: Løp på stedet når løpet begynner, og hold en 
jevn rytme for å komme først i mål.

SpydkastSpydkast: Strekk armen ut for å ta tak i spydet, 
løp på stedet, og gjør en kastebevegelse med 
overarmen i den grønne kastesonen.

LengdehoppLengdehopp: Løp på stedet for å bygge opp fart, og hopp på stedet når 
du kommer til den grønne hoppesonen. Du må ha god timing!

DiskosDiskos: Strekk ut armen for å ta tak i en diskos, 
og utfør en kraftig kastebevegelse for å kaste 
diskosen fra stående posisjon.

HekkeløpHekkeløp: Løp på stedet når løpet begynner, og hold det gående til løpet er slutt. 
Hopp når hekken foran deg blir grønn. (Se bevegelsesdiagrammet for lengdehopp.)

Mini Games (Minispill)
Du kan spille de fem grenene hver for seg ved å velge Mini Games (Minispill)Mini Games (Minispill) 
fra åpningsmenyen.

Vil du ha en kamp som er litt mer direkte? Ikke slipp 
ned guarden i Tornado Gardens. Det kan skje mye i 
løpet av tre runder ...

Bruk en variert strategi og slå både høyt og lavt.

Dekk ansiktet eller overkroppen med armene 
for å blokkere høyt eller lavt. Hvis du slår på 
blokkeringen til motstanderne, blir det neste slaget 
deres sterkere, og omvendt.

Prøv å trekke skulderen tilbake for å levere et kraftslag!

Slått ned? Slå alle stjernene for å komme deg på beina ig jen. Du må gjøre det 
før det blir telt til ti! Hvis du blir slått i bakken tre ganger i en runde, blir det 
TKO (teknisk knockout). Hvem som vinner, blir avgjort av knockout, TKO eller det 
avgjøres av dommerne etter siste runde.

Track & Field 
(Friidrett)

Football 
(Fotball)

Boxing 
(Boksing)



Besøk Waveside for en hektisk runde med strandvolleyball! Kom inn i rytmen med 
å serve, passe, smashe og blokkere.

Du server ved å kaste ballen og slå med et 
underarmsslag, overarmsslag eller ved å hoppe 
og slå. Du passer ved å stille deg i posisjon 
når ballmålet nærmer seg, og slå ballen til 
lagkameraten din.

Du gjør et hoppeslag ved å hoppe når du ser 
hoppindikatoren, og smashe ballen over nettet. Hvis 
det andre laget har ballen og du er nære nettet, kan 
du hoppe for å blokkere et angrep.

Det første laget som får syv poeng, vinner, men vinnerlaget må lede med to poeng 
for å avgjøre kampen.

Mini Games (Minispill)
I Bump Bash I Bump Bash (Kanonade) må du være smidig for å vinne når motstanderne 
prøver å treffe deg med ting! Følg med på målet og unngå så mange som 
mulig av de avledende gjenstandene. Body Ball Body Ball (Kroppsball) er en test av 
refl ekser og koordinasjon. Når ballen kommer mot deg, må du treffe den med 
kroppsdelen som blir ropt ut (hode, hender eller føtter).

Deltakerne i Blade Center kjemper intense og hurtige kamper på hver sin side av 
bordet. Grip racketen og slå returballer til du vinner!

Strekk deg ut til høyre eller venstre for å plukke 
opp racketen. Du server ved å kaste ballen opp og 
slå når den er på vei ned.

Du styrer slagene ved å slå til venstre eller 
høyre — slå tidlig for å få best resultat, og slå med 
varierende styrke og i ulike retninger. Bevegelse 
oppover gir overskru, bevegelse nedover gir 
underskru.

Det blir poeng når en spiller bommer eller ikke klarer å slå ballen tilbake. Den 
første som får elleve poeng, vinner, men spilleren (eller laget) må lede med to 
poeng for å avgjøre kampen.

Mini Games (Minispill)
Paddle Panic Paddle Panic (Racketpanikk) gir deg to bordtennisracketer og en endeløs 
strøm med bordtennisballer. Slå tilbake så mange baller du kan, før tiden 
løper ut! Rally Tally Rally Tally (Retur) handler om å slå retur etter retur. Når en ball 
slipper gjennom, er utfordringen over.

Med et rom fullt av spillere som blir delt i to lag, og spill som blir trukket 
tilfeldig fra alle de seks idrettsgrenene, kommer Party Play (Gruppespill) til å 
gi maks underholdning for venner og familie!

Arrangere fest
Velg Party Play Party Play (Gruppespill) fra åpningsmenyen. Når spillet starter, må 
spillerne dele seg i to lag, rødt og blått. Plukk ut noen som skal stå foran 
føleren, kontrollere pekeren og ta valg.

Maskotter gir lagene identitet og gjør konkurransemoroa større. Du kan bytte 
ut maskoten hvis du ikke kommer overens med den du blir tildelt!

Hver fest varer i omtrent femten minutter og går over seks runder. Ideell 
lagstørrelse er fra en til seks spillere slik at alle får minst én runde, men i 
teorien eksisterer det ingen øvre grense for hvor mange som kan være med.

Full fest
Sportshjulet lander på et vilkårlig spill. Ved starten av hver runde sender 
hvert lag opp én spiller hver — de to spiller enten samtidig eller etter 
tur. Hver idrett har fl ere spillmodi, og mange av dem inneholder ekstra 
undervarianter, så du kan aldri vite hva du kommer til å få ...

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

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

Party Play 
(Gruppespill)

Beach Volleyball 
(Strandvolleyball)

Table Tennis 
(Bordtennis)



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

Spille Kinect Sports på nett
Når du vil spille mot spillere på nett (med Xbox LIVE gullmedlemskap 
(Xbox LIVE Gold Membership)), kan du velge Start Quick Match Start Quick Match (Start 
hurtigkamp) eller Send Game InviteSend Game Invite (Send spillinvitasjon) i Se gjennom 
og bekrefte-skjermen for å starte matching (matchmaking) i Xbox LIVE. Følg 
instruksjonene på skjermen for litt sunn, verdensomspennende konkurranse.

Slik får du hjelp med Kinect

Finn ut mer på Xbox.com
Gå til www.xbox.com/supportwww.xbox.com/support hvis du vil ha mer informasjon om Kinect, 
inkludert opplæring.

www.xbox.com/kinectsports

Hvis du vil se hvem som har vært med å lage spillet, kan du gå til 
www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog.

Dette dokumentet leveres "som det er”. Informasjon og holdninger som uttrykkes i dette dokumentet, 
inkludert nettadresser og referanser til nettsider, kan endres uten varsel. Det er du som bærer hele 
risikoen ved å bruke dokumentet. Noen av eksemplene som nevnes er kun illustrasjonseksempler. Det 
er ingen tilsiktet forbindelse med virkeligheten.
Dette dokumentet gir deg ingen juridiske rettigheter til immateriell eiendom i produkter fra Microsoft. 
Du kan kopiere og bruke dette dokumentet som referanse til eget bruk.  
© 2010 Microsoft Corporation. Med enerett.
Microsoft, Kinect, Microsoft Game Studios-logoen, Rare, Rare-logoen, Xbox, Xbox LIVE, Xbox-logoene 
og Xbox 360 er varemerker som tilhører selskaper i Microsoft-gruppen.
Utviklet av Rare for Microsoft Corporation.
Dette spillet inneholder enkelte produktmerker som leveres av sine respektive sponsorer.
Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
Kinect Sports bruker Havok™: © Copyright 1999–2010. Havok.com Inc. (eller dets lisensgivere). Med 
enerett. Gå til www.havok.com for mer informasjon.
Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Med enerett.
© Copyright 2006–2010 Audiokinetic Inc. Med enerett.
Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

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

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

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

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

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

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

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

Hvis du har spørsmål om denne begrensede garantien, kan du kontakte 
forhandleren eller Microsoft på: 

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



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

SVENSK

Viktig hälsovarning om att spela videospel
Anfall orsakade av ljuskänslighet
En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som 
kan utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan 
fi nnas i videospel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av liknande 
anfall eller epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad åkomma, som kan utlösa dessa 
”ljuskänslighetsanfall” medan de tittar på ett videospel. 

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

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

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

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

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

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

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

Ytterligare säkerhetsinformation hittar du på insidan av bakre omslaget.



Välkommen till tävlingarna
Kul att du kunde komma! Du kommer inte att ångra att du anmält dig till vår 
generations största tävling. 

Vi hoppas att du är redo för utmaningen oavsett hur du har valt att tävla 
i dag: mot dina egna banrekord, Kinect Sports stall av idrottsmän, andra 
spelare i världen eller mot familjens och vännernas stojande taktik i ditt eget 
vardagsrum. 

Förbered spelområdet
• Placera Xbox 360 Kinect-sensorn där den kan se dig, antingen precis 

nedanför din TV eller fastsatt ovanpå (se till att den inte ramlar ner).

• Rensa spelområdet från alla möbler och andra hinder.

• När du spelar själv bör du stå ungefär två meter från sensorn. Gå lite 
längre bakåt (mellan två och tre meter) om ni är två som spelar.

• För att uppnå bästa resultat bör du ha kläder som följer kroppens form 
– inget som sitter löst och säckigt.

• Bra belysning hjälper, men direkt solljus kan orsaka störningar.

• Om din TV har ett ”spelläge” bör du aktivera det så att dina rörelser 
i spelet blir så exakta som möjligt.

Game Menu (spelmenyn) och Kinect-guiden
Om du vill öppna Kinect Sports spelmeny (eller Kinect-guiden 
om du redan är på en menyskärm) håller du ut vänster arm 
diagonalt i ungefär 45° vinkel från kroppen tills ikonen för 
Kinect-guiden dyker upp och aktiveras längst ner till vänster 
på skärmen. Se till att stå vänd rakt mot sensorn och håll 
höger arm intill sidan.

Kinect-justeringen går att komma åt från båda dessa platser och hjälper 
dig att lösa eventuella problem du har med sensorn. Använd en trådlös 
handkontroll om sensorn inte kan se dig. Så fort Kinect-justeringen löser 
problemet återgår du till att använda din hand som markör för att fortsätta 
spela.

Vänster

Ta dig runt
Din kropp är handkontrollen! Använd en 
utsträckt arm för att styra markören på 
skärmen med din hand och välj saker genom 
att hålla markören över namngivna områden 
tills de fylls. Se till att bara en person står 
framför sensorn när du ska välja något.

Spellägen
När du har loggat in med din Xbox 360-spelarprofi l eller valt en gästavatar 
har du möjlighet att få publiken på humör. Välj Play Play (spela) för att gå vidare till 
startmenyn.

• Main EventMain Event (huvudtävling) ger dig möjlighet att välja en viss sport att 
spela, antingen själv eller med en kompis (i samma rum eller via 
Xbox LIVE®).

• Party PlayParty Play (partyspel) passar ett stort antal spelare i samma rum och är 
fullpackat med action från alla grenar.

• Mini GamesMini Games (minispel) är variationer av huvudtävlingarna, som tävlingar 
på tid eller överlevnadsmatcher, där upp till fyra personer kan delta.

Välj My Options My Options (mina alternativ) för att stänga av eller sätta på 
övningsavsnitt, byta avatarens kläder, ändra inställningar för Xbox LIVE-chatt 
eller visa medverkandelistan för spelet.

Laguppställningar
Alla grenar i Kinect Sports kan spelas mot det motstånd du själv väljer. I vissa 
kan du även lägga till en spelare som samarbetande lagkamrat. Välj ett av 
följande motstånd:

• Friends & Family Friends & Family (vänner & familj) är andra mänskliga spelare i samma 
rum som kan logga in med sin egen spelarprofi l eller använda en 
gästavatar.

• Computer Opponents Computer Opponents (datormotståndare) styrs av spelet och du väljer 
hur svåra de ska vara!

• Online Opponents Online Opponents (onlinemotståndare) är såna som ansluter via Xbox LIVE 
(guldmedlemskap krävs).



Granska & bekräfta
Om du är nöjd med dina val väljer du Play Game Play Game (spela match) (eller Start Start 
Quick Match Quick Match (starta snabbmatch) för att starta en Xbox LIVE-matchning 
och hitta onlinemotståndare). Du har fortfarande möjlighet att ändra dina 
lagkamrater och motståndare, välja en annan sport eller pröva ett helt annat 
spelläge.

Övningsavsnitt
Varje sport har ett antal övningsfi lmer som visar hur man gör genom 
att demonstrera de nödvändiga gesterna. När du har tittat på dem minst 
en gång kan du stänga av eller sätta på dem i menyn Tutorial Settings 
(övningsinställningar) som ligger under My Options My Options (mina alternativ).

Erfarenhet
När du blir bättre på att spela kommer du att få erfarenhet och ta emot 
märken för vissa milstolpar. Märken låser även upp specialbelöningar till din 
avatar!

Show Off & Share (stila & dela med dig)
I slutet av varje match får du se en fi lm med dina höjdpunkter. Den här fi lmen 
spelas in medan du spelar, där de mest aktiva delarna klipps ihop för att få 
fram slutresultatet – så se till att ge allt när du spelar!

Om du är inloggad med en Xbox LIVE-spelarprofi l väljer du Share my video Share my video (visa 
min fi lm) för att skicka ditt klipp med höjdpunkter till www.kinectshare.comwww.kinectshare.com. 
Från den här webbsajten kan du ladda ner fi lmen till din dator eller stila & 
dela med dig till dina vänner genom att skicka den direkt till populära sajter 
som Facebook och Twitter. Om du hellre vill slippa återuppleva din idrottsliga 
ära stänger du bara av höjdpunktsfi lmen genom att välja Hide my video Hide my video (dölj 
min fi lm).

Passa bollen och tryck in den bakom målvakten i 
en actionfylld match på Lotus Park!

Använd passningsmåltavlorna för att få fram 
bollen till målet och skjut. Kliv in i bollbanan 
för att bryta en passning. Om det andra laget 
kommer fram till ditt mål använder du någon 

del av målvaktens kropp för att träffa måltavlan och rädda skottet.

I en samarbetsmatch är spelarna lagkamrater som turas om att utföra 
handlingarna. En spelindikator på skärmen visar vilken spelare som är aktiv.

Mini Games (minispel)
I Super Saver I Super Saver (supermålvakt) måste du hålla koll på bollmåltavlan och stoppa 
anfallarens skott! Varje mål kostar dig en av tre chanser. I Target Kick I Target Kick 
(prickskytte) får du rada upp poäng genom att sparka bollen på måltavlorna. 
Träffa alla måltavlor i en grupp snabbt för att få en tidsbonus.

Bowling
Neon Lanes är den enda moderna bowlinglokal du behöver. Rulla in för att få den 
mest fl exibla och intuitiva bowlingupplevelsen sedan ... tja, bowling!

Om du vill plocka upp ett klot sträcker du ut 
handen åt vänster eller höger. Svinga armen i en 
jämn rörelse bakåt och sen framåt för att släppa 
klotet. Om du ändrar riktning på svingen påverkar 
det var klotet hamnar.

Du kan ge klotet skruv genom att låta armen 
korsa kroppen när du har släppt klotet. Pröva 
olika mängder skruv!

Mini Games (minispel)
I One Bowl RollI One Bowl Roll (klotrullning) måste du slå ner så många omgångar med 
käglor du kan! Du får missa fem gånger innan utmaningen avslutas. Pin Rush Pin Rush 
(kägelstress) är hastighetsbaserat: slå omkull så många käglor du kan innan 
tiden går ut. Pröva att använda båda händerna!

Football 
(fotboll)



Stick till Flame Stadium för att tävla i fem grenar på en gång. Kommer du att testa 
din skicklighet i en enda gren eller din uthållighet i en hel femkamp?

SprinterloppSprinterlopp: Spring på stället när loppet börjar 
och håll en jämn rytm för att komma först i mål.

SpjutSpjut: Sträck ut handen för att ta ett spjut, spring 
på stället och använd ett överarmskast mot den 
gröna kastzonen.

LängdhoppLängdhopp: Spring på stället för att få upp farten och hoppa rakt upp 
när du når den gröna hoppzonen. Tajma det perfekt!

DiskusDiskus: Sträck ut handen för att ta en diskus och 
använd en kraftfull kaströrelse för att skicka iväg 
den från en stående position.

HäcklöpningHäcklöpning: Spring på stället när loppet börjar och fortsätt tills du går i mål. 
Hoppa när häcken framför blir grön! (Jämför med rörelseschemat för längdhopp.)

Mini Games (minispel)
Alla de fem grenarna kan spelas separat genom att välja Mini Games Mini Games (minispel) 
på startmenyn.

Sugen på en matchning som är lite mer rakt på? 
Släpp inte ner garden på Tornado Gardens. Mycket 
kan hända på tre ronder …

Blanda din strategi genom att slå högt och lågt.

Täck ansiktet eller kroppen med dina händer 
för att blockera högt eller lågt. Om du anfaller 
motståndarens blockering ökar kraften i hans nästa 
slag och vice versa.

Försök att dra axeln bakåt för att få till ett kraftslag!

Utslagen? Slå till alla svävande stjärnor för att komma på fötter igen. Gör det innan 
domaren räknat till tio! Tre utslagningar under en rond leder till en TKO (teknisk 
knockout). Vinnaren utses efter en knockout, TKO eller domarens beslut när den 
sista ronden är över.

Gå ner till Waveside för en het och hektisk match beachvolleyboll! Kom in i rytmen 
med att serva, passa, smasha och blocka.

När du ska serva kastar du upp bollen och ger den 
en överhands-, underhands- eller hoppsmäll. När du 
ska passa förbereder du dig när bollmåltavlan dyker 
upp och slår bollen till din lagkamrat.

Om du vill slå ett hoppslag hoppar du när du ser 
hoppindikatorn och slår till bollen för att smasha 
den över nätet. Om det andra laget har bollen och 
du står nära nätet kan du hoppa för att blocka en 
inkommande boll!

Först till sju poäng vinner, men det vinnande laget måste leda med två poäng för att 
avsluta matchen.

Mini Games (minispel)
I Bump Bash I Bump Bash (baggerfest) är det de kvickaste som överlever när motståndarna 
försöker träffa dig med saker! Håll koll på måltavlan och undvik så många 
falska föremål du kan. Body BallBody Ball (kroppsboll) är ett test av refl exer och 
koordination. När bollen kommer mot dig slår du till den med den kroppsdel 
som ropas ut (huvud, händer eller fötter).

I Blade Center möts de tävlande i spännande, snabba strider på varsin sida av ett 
bord. Kliv in och duellera dig mot segern!

Sträck ut handen åt höger eller vänster för att ta 
en racket. När du ska serva kastar du upp bollen 
och slår till när den faller.

Slå åt vänster eller höger för att styra dina slag – 
slå tidigt för att uppnå bästa resultat och variera 
slagens styrka och riktning. En uppåtriktad rörelse 
ger överskruv och en nedåtriktad rörelse ger 
underskruv.

Poäng delas ut när en spelare missar eller inte lyckas slå tillbaka bollen korrekt. 
Först till elva poäng vinner, men den vinnande spelaren (eller laget) måste leda med 
två poäng för att avsluta matchen.

Mini Games (minispel)
I Paddle Panic I Paddle Panic (racketpanik) får du två racketar och oändligt många 
bordtennisbollar. Slå tillbaka så många du kan innan klockan räknat ner till 
noll! I Rally Tally I Rally Tally (duellräkning) används bara en boll och målet är att hålla 
duellen igång. När ett slag bryter igenom tar utmaningen slut.

Beach Volleyball 
(beachvolleyboll)

Track & Field 
 (friidrott)

Table Tennis 
(bordtennis)

Boxing 
(boxning)



När du har ett rum fullt av spelare delar ni upp er i två lag och spelar 
blandade speltyper från alla sex sporterna. Partyspel är till för att ge 
maximal underhållning med vänner och familj!

Ordna ett party
Välj Party Play Party Play (partyspel) på startmenyn. När spelet startar måste spelarna 
dela upp sig i två lag, det röda och det blå. Utse någon som ska stå framför 
sensorn, styra markören och utföra valen.

Maskotar medföljer för att ge lagen en identitet och göra tävlingen roligare. Ni 
får gärna byta maskot om ni känner att den ni fått inte passar!

Varje party varar ungefär femton minuter och består av sex omgångar. Den 
bästa lagstorleken är en till sex spelare per lag, så att alla får vara med, men 
teoretiskt sett fi nns inga gränser för hur många som kan vara med.

Partyspelstyper
Speltyperna lottas ut av sportsnurran. I början av varje omgång skickar bägge 
lagen fram en spelare som sin deltagare  – antingen samtidigt eller en i taget. 
Varje sport har sina egna speltyper och många har extravarianter, så ni vet 
aldrig vad ni kommer att få...

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

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

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

Spela Kinect Sports online
När du väljer att spela mot onlinemotståndare (med ett Xbox LIVE-
guldmedlemskap) väljer du Start Quick MatchStart Quick Match (starta snabbmatch) eller Send Send 
Game Invite Game Invite (skicka matchinbjudan)  på skärmen Review & Confi rm (granska & 
bekräfta) för att starta Xbox LIVE-matchningen. Följ instruktionerna för att 
leta efter lite schyst motstånd från hela världen.

Få hjälp med Kinect

Läs mer på Xbox.com
Mer information om Kinect, inklusive lektioner, hittar du på 
www.xbox.com/supportwww.xbox.com/support.

www.xbox.com/kinectsports

Om du vill se vilka som arbetat med det här spelet kan du gå in på
www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog.

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

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

© 2010 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Microsoft, Kinect, Microsoft Game Studios logotyp, Rare, Rare-logotypen, Xbox, Xbox LIVE, Xbox-
logotyperna och Xbox 360 är varumärken som tillhör Microsoftgruppen av företag.

Utvecklat av Rare för Microsoft Corporation.

Detta spel innehåller vissa produktmärken som tillhandahålles av sina respektive sponsorer.

Alla övriga varumärken är egendom som tillhör sina respektive ägare.

Kinect Sports använder Havok™: © Copyright 1999–2010. Havok.com Inc. (eller dess licentiater). Med 
ensamrätt. Gå in på www.havok.com för mer information.

Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Med ensamrätt.

© Copyright 2006–2010 Audiokinetic Inc. Med ensamrätt.

Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Party Play 
(partyspel)



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

Begränsad garanti för din kopia av Xbox-spelets 
programvara (”Spel”) 

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

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

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

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

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

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

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

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



Disse ikoner på sportssiderne angiver, hvordan hvert enkelt begivenhed kan spilles

Spiller mod spiller Spiller mod 
computerspiller

Spiller med 
onlinemodstander

Alene eller 2-4 venner 
og familie, som spiller 

efter tur

2 spillere mod 
computerspillere

2 spillere mod 
onlinemodstandere

(kun Party Play) Flere venner og familie

Spilindstillinger

Nämä lajien sivuilla käytetyt kuvakkeet kertovat miten kutakin lajia voi pelata:

Pelaaja vs. Pelaaja Pelaaja vs. 
Tietokonevastustaja

Pelaaja vs. 
Verkkopelivastustaja

Yksinpeli tai 2–4 ystävää 
ja perheenjäsentä 

vuorotellen

2 Pelaajaa vs. 
Tietokonevastustajat

2 Pelaajaa vs. 
Verkkopelivastustajat

(vain Joukkuepeli) Useita ystäviä ja perheenjäseniä

Pelivaihtoehdot

 PSS*  TTY** 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 defi cientes auditivos); Teléfono de texto. 

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

Customer Support


