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Kom i gang

Gør dit spilleområde klart til Kinect
Det vigtigste at huske, når du sætter dit spilleområde op, er:

• Stil KinectTM-sensoren et sted, hvor den kan se dig.
• Du skal stå mindst 2 meter fra sensoren for at få den 

bedste spiloplevelse.  
• Ryd spilleområdet for møbler og andre forhindringer.
Du kan placere din Kinect-sensor lige under eller lige over 
dit tv, nær kanten af bordet eller standeren. Husk at sætte 
det fast med en clip, hvis du sætter det oven på dit tv! Husk 
– disse spil kræver en masse bevægelse. Din sensor skal stå 
stabilt.

Få hjælp til Kinect
For at få hjælp skal du aktivere Vejledningen til Kinect 
ved at holde venstre hånd ud til siden i hoftehøjde. 
(Hvis du er midt i et spil, skal du vælge Vejledning 
til Kinect i hovedmenuen).

Kinect-tuner
Hvis du tror, at Kinect har svært ved at se eller høre dig, 
kan du aktivere Vejledning til Kinect og vælge Kinect-tuner. 
Tuneren vil føre dig gennem nogle tests for at sikre, at Kinect 
kan se og høre dig. (Alternativt kan du trykke på  på din 
Xbox 360®-controller, åbne Indstillinger (højre fane) 
og derefter vælge Kinect-tuner). Find mere hjælp på 
www.xbox.com/support.

Sådan gemmer du spillet
For at Kinectimals™ kan gemme dit spil og dine 
gennemførelser skal du være logget på en profi l. 
(Se fl ere oplysninger om at oprette en profi l på 
www.support.xbox.com/support).                                                                            

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 
KINECTTM-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  

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.
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Kom i gang med dit eventyr
Før vi starter, skal du lære to manøvrer (eller gestusser). 
Med disse gestusser kan du gøre næsten alt på øen. 

Svæv
For at starte spillet skal du holde hånden 
ud, så den fl yder eller svæver over Start-
knappen på skærmen. Når den hvide 
cirkel rundt om knappen er helt fyldt, kan 
du begive dig ud på eventyr! 

Med svævegestussen kan du også vælge 
andre genstande på skærmen.

Fej
Du bladrer gennem genstande ved at feje 
– som når du ser på, hvilke dyreunger du 
kan skabe bånd til.

Vælg din ven
Nu, hvor du er ankommet, venter fem 
ivrige dyreunger på dig i Bonding Circle 
(Venskabscirklen). Bestem dig for, hvilken 
dyreunge du vil starte dit eventyr med.

Fej til højre og venstre gennem mulighederne for at vælge 
din dyreunge. Svæv derefter over Vælg-knappen under 
den dyreunge, du vil have, indtil den hvide cirkel rundt 
om knappen er helt fyldt. Du skal ikke være bekymret for 
de dyreunger, du ikke vælger. Du møder dem igen, når vi 
udforsker øen.

The Pirate Map (Piratkortet)
Captain (Kaptajnen) fortalte historier om mange sære ting: 
gamle ruiner i junglen, et sunket piratskib og en by frosset 
til is. Den vildeste historie var den om Felis Aurum, en 
gigantisk kat lavet af det pureste guld. Jeg ved, at det 
lyder ret skørt, men Kaptajnen var ikke typen, der 
opspandt historier. Måske kan vi 
fi nde frem til sandheden ved at bruge 
Kaptajnens kort.

Du kan gå alle steder hen, der er 
markeret på den kortstump, du har. 
Lige nu viser den bare en lille smule 
af Lemuria, men der er meget mere 
at udforske. Kaptajnen sejlede rundt om hele øen, men alt 
det inde på øen er stadig ukendt land. Men ikke længe 
endnu! Jeg glæder mig til at gå på opdagelse.

Woodland Glade
Vi kan udforske de forskellige områder på øen og afdække 
de hemmeligheder, der skjuler sig der. Woodland Glade er 
det eneste område, der bliver vist på den kortstump, vi har 
nu, så det er det første sted, vi besøger. Jeg elsker det sted. 
Det er et af mine yndlingsområder på øen.

Trick
Du kan få din dyreunge til at lave tricks som at sidde, 
hoppe eller rulle rundt, men du skal først vise din 
dyreunge, hvordan man gør! Din dyreunge er meget 
legesyg, og den efterligner alt, hvad du gør. At lave 
trick og lege med din dyreunge er en god måde at få 
opdagelsespoint på. Det låser op for skjulte områder på 
det sted, hvor vi nu er. I de skjulte områder kan du og din 
dyreunge deltage i konkurrencer, hvilket giver fl ere point. 
Efterhånden som vi kommer frem, låser vi op for fl ere 
steder, hvor der er fl ere skjulte områder. Så der er en masse 
at udforske og en masse venner at møde! Når vi indsamler 
alle stumperne af kortet, kan vi rejse frem og tilbage 
mellem alle steder og lege endnu mere.
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Catch the Ball
At 5 or more meters

Catches
0/3

Time
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Dine fremskridt
Vil du fi nde ud af, hvor godt vi klarer os? Det er let! Se alle 
oplysningerne på din skærm.

Discovery Bar (Opdagelsesbjælke) 
Viser dine fremskridt i spillet. 

De skjulte områder, som du har låst op for på 
det sted, du er nu. 

De opdagelsespoint du har optjent. 

Det antal skjulte områder du mangler at låse op 
for at komme videre til næste sted. 

Det næste sted, der bliver låst op.

Genstande i legetøjsæsken
Viser genstandene i din legetøjsæske 
(i den valgte kategori).

Vejledning til Kinect
Åbner hovedmenuen med 
spilindstillinger, hjælp og Vejledning til 
Kinect. 

Samlet antal guldmønter 
Viser de mønter, du har optjent i 
udfordringer og konkurrencer.

Udfordringer
Viser detaljerne, når du får tilbudt en 
udfordring.

                                                                              



4    

+50      

5

Dine fremskridt
Vil du fi nde ud af, hvor godt vi klarer os? Det er let! Se alle 
oplysningerne på din skærm.

Discovery Bar (Opdagelsesbjælke) 
Viser dine fremskridt i spillet. 

Enrollment (Tilmelding)
Gør det muligt for en anden 
spiller at hoppe ind.

De skjulte områder, som du har låst op for på 
det sted, du er nu. 

De opdagelsespoint du har optjent. 

Det antal skjulte områder du mangler at låse op 
for at komme videre til næste sted. 

Det næste sted, der bliver låst op.

Bumble
Se mig for at få tip og 
gestusser.

Toy Box (Legetøjsæske) 
Indeholder legetøj, mad 
og andre genstande samt 
dit kort. 

Genstande i legetøjsæsken
Viser genstandene i din legetøjsæske 
(i den valgte kategori).

Samlet antal guldmønter 
Viser de mønter, du har optjent i 
udfordringer og konkurrencer.
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Udfordringer
Udfordringer er spil, som du kan spille med din dyreunge, 
når du f.eks. er i Woodland Glade.  Disse spil dukker op 
fra tid til anden og er en måde for dig at komme videre i 
spillet ved at optjene opdagelsespoint og guldmønter. Når 
du f.eks. leger Hent med din dyreunge, kan der dukke 
paddehatte op, som du skal ramme.

Sådan kaster du
Du skal kaste med ting i mange af aktiviteterne på øen. 
Her er et par ting, du skal huske på:

• Underhåndskast med bolde virker bedst. 
• Tag dig god tid til at forberede dine kast ved at bevæge 

dig til højre eller venstre, indtil målet er i midten af 
skærmen.

• Når du har kastet et Flying Toy (Flyvende legetøj), kan 
du styre det lidt, mens det fl yver, ved at læne dig til en 
af siderne, og du kan få det til at falde ned ved at dukke 
dig.

Udforsk Lemuria
Når du leger og laver tricks med din dyreunge, hjælper 
det os faktisk frem hen over øen. Vi kan lege i lang tid i 
hovedområderne på Lemuria, men de skjulte områder er 
fyldt med spændende spil og eventyr. Når vi f.eks. har 
optjent nok opdagelsespoint i Woodland Glade, fører 
din dyreunge os hen til skjulte områder, som vi også kan 
begynde at udforske. 

Konkurrencer 
Så snart vi opdager et skjult område, kan du deltage i 
konkurrencerne. Her spiller du mod uret. I konkurrencerne 
skal du køre med RC cars (fjernstyrede biler), kaste efter 
mål, løbe din dyreunge gennem forhindringsbaner 
og mere. Vi får mønter, medaljer og nyt legetøj for at 
gennemføre konkurrencer.

Din Toy Box (Legetøjsæske)
Din Toy Box (Legetøjsæske) er en af de vigtigste 
ting i spillet. Her opbevarer du alle dine 
værdier, som legetøj, mad og plejegenstande. Du 
kan altid få fat i din æske. Bare hold højre hånd 
skråt ud til højre i hoftehøjde for at åbne den. 
(Når jeg viser dig, hvordan du skal gøre noget, 
skal du forestille dig, at jeg er dit spejlbillede).

Sådan vælger du genstande
For at vælge en genstand skal du først feje gennem 
kategorierne i Legetøjsæsken, indtil den kategori, du vil 
have, er midt på skærmen. Svæv over kategorien for at 
åbne den. Her kan du vælge den genstand, du vil have. Du 
kan vælge mellem små og store bolde, frisbees, sjippetov, 
fjernstyrede biler og meget mere.

Sådan kommer du rundt på øen
Du kan også bruge din Legetøjsæske til at rejse rundt på de 
dele af øen, som vi allerede har besøgt eller har et kort over. 
Du skal bare åbne Legetøjsæsken, svæve over knappen Map 
(Kort) og vælge et område. Så er vi der med det samme! 

Når du møder nye dyreunger
Når vi udforsker øen, møder vi nye dyreunger. Du kan 
skabe bånd til disse nye dyreunger med det samme eller 
fortsætte med at lege med den, du allerede har. Du kan 
altid vende tilbage til de nye senere. De dyreunger, du ikke 
vælger, vender tilbage til Fur Town.

Køb og sælg
Ved lemurens vogn kan du købe ting til din dyreunge samt 
møbler til dit hjem. Du betaler for varerne med de guldmønter, 
du har fået for at gennemføre udfordringer og konkurrencer.
For at købe noget skal du bare feje gennem kategorierne 
af ting, der er til salg, og svæve over den genstand, du 
vil have, indtil den er valgt. Genstanden dukker op i din 
legetøjsæske. 
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fjernstyrede biler og meget mere.

Sådan kommer du rundt på øen
Du kan også bruge din Legetøjsæske til at rejse rundt på de 
dele af øen, som vi allerede har besøgt eller har et kort over. 
Du skal bare åbne Legetøjsæsken, svæve over knappen Map 
(Kort) og vælge et område. Så er vi der med det samme! 

Når du møder nye dyreunger
Når vi udforsker øen, møder vi nye dyreunger. Du kan 
skabe bånd til disse nye dyreunger med det samme eller 
fortsætte med at lege med den, du allerede har. Du kan 
altid vende tilbage til de nye senere. De dyreunger, du ikke 
vælger, vender tilbage til Fur Town.

Køb og sælg
Ved lemurens vogn kan du købe ting til din dyreunge samt 
møbler til dit hjem. Du betaler for varerne med de guldmønter, 
du har fået for at gennemføre udfordringer og konkurrencer.
For at købe noget skal du bare feje gennem kategorierne 
af ting, der er til salg, og svæve over den genstand, du 
vil have, indtil den er valgt. Genstanden dukker op i din 
legetøjsæske. 



8

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

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

© 2010 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Microsoft Game Studios-logoet, Kinect, Kinectimals, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-
logoerne er varemærker ejet af Microsoft-gruppen. 

Udviklet af Frontier Developments Ltd. for Microsoft Corporation. 

Frontier, Cobra og Frontier- og Cobra-logoerne er varemærker ejet af Frontier Developments Ltd. Alle 
rettigheder forbeholdes.

Spil udviklingsteknologi fra Cobra © 2010 Frontier Developments Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

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

Anvender Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. 

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 
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Kinectimals er et computerspil, der kun er beregnet til at blive anvendt med spil- eller legetøjsdyr.  
Interaktioner med dyr i spillet bør ikke gentages med rigtige dyr eller kæledyr.

                                                

  www.xbox.com\kinectimals

Xbox LIVE
Xbox LIVE® er en online spil- og underholdningstjeneste til Xbox 360®. Bare tilslut 
din konsol til din bredbåndsforbindelse og tilmeld dig gratis. Du kan hente gratis 
spildemoer og få adgang til HD-fi lm (sælges separat) – med Kinect kan du styre 
HD-fi lm ved at vifte med hånden. Opgrader til et Xbox LIVE Gold-medlemsskab for 
at spille spil online med venner fra hele verden og meget mere. Xbox LIVE er din 
forbindelse til fl ere spil og mere underholdning og sjov. Besøg Xbox.com/live for 
at læse mere.

Sådan tilslutter du
Før du kan bruge Xbox LIVE, skal du tilslutte din Xbox 360-konsol til en 
bredbåndsinternetforbindelse og tilmelde dig for at blive Xbox LIVE-medlem. 
Find fl ere oplysninger om at tilslutte, og se, om Xbox LIVE er tilgængelig i dit 
område ved at besøge Xbox.com/live.

Børnesikring
Disse fl eksible værktøjer, der er lette at anvende, giver forældre og myndige 
ansvarlige mulighed for at beslutte, hvilke spil unge spillere kan få adgang til 
ud fra en vurdering af indholdet. Forældre kan forbyde adgang til indhold, der 
er vurderet som voksent. De kan godkende, hvordan og med hvem børnene 
interagerer online med Xbox LIVE-tjenesten samt sætte tidsbegrænsning på, hvor 
længe de må spille. Find fl ere oplysninger på Xbox.com/familysettings. 

    
    For at se de personer der har arbejdet på dette spil kan du besøge 

  www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog  .  

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      



9

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

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

© 2010 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Microsoft Game Studios-logoet, Kinect, Kinectimals, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-
logoerne er varemærker ejet af Microsoft-gruppen. 

Udviklet af Frontier Developments Ltd. for Microsoft Corporation. 

Frontier, Cobra og Frontier- og Cobra-logoerne er varemærker ejet af Frontier Developments Ltd. Alle 
rettigheder forbeholdes.

Spil udviklingsteknologi fra Cobra © 2010 Frontier Developments Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

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

Anvender Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. 

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 

Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker ejet af Dolby Laboratories.

Kinectimals er et computerspil, der kun er beregnet til at blive anvendt med spil- eller legetøjsdyr.  
Interaktioner med dyr i spillet bør ikke gentages med rigtige dyr eller kæledyr.

                                                

  www.xbox.com\kinectimals

Xbox LIVE
Xbox LIVE® er en online spil- og underholdningstjeneste til Xbox 360®. Bare tilslut 
din konsol til din bredbåndsforbindelse og tilmeld dig gratis. Du kan hente gratis 
spildemoer og få adgang til HD-fi lm (sælges separat) – med Kinect kan du styre 
HD-fi lm ved at vifte med hånden. Opgrader til et Xbox LIVE Gold-medlemsskab for 
at spille spil online med venner fra hele verden og meget mere. Xbox LIVE er din 
forbindelse til fl ere spil og mere underholdning og sjov. Besøg Xbox.com/live for 
at læse mere.

Sådan tilslutter du
Før du kan bruge Xbox LIVE, skal du tilslutte din Xbox 360-konsol til en 
bredbåndsinternetforbindelse og tilmelde dig for at blive Xbox LIVE-medlem. 
Find fl ere oplysninger om at tilslutte, og se, om Xbox LIVE er tilgængelig i dit 
område ved at besøge Xbox.com/live.

Børnesikring
Disse fl eksible værktøjer, der er lette at anvende, giver forældre og myndige 
ansvarlige mulighed for at beslutte, hvilke spil unge spillere kan få adgang til 
ud fra en vurdering af indholdet. Forældre kan forbyde adgang til indhold, der 
er vurderet som voksent. De kan godkende, hvordan og med hvem børnene 
interagerer online med Xbox LIVE-tjenesten samt sætte tidsbegrænsning på, hvor 
længe de må spille. Find fl ere oplysninger på Xbox.com/familysettings. 

    
    For at se de personer der har arbejdet på dette spil kan du besøge 

  www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog  .  

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      



10

Få nye fløjsbløde 
venner

Sørg for, at dine fi ngre ikke holder over 
mærket, og at mærket ikke bliver vippet, 
mens det skannes. Sørg for, at der er lyst nok.

Hav det sjovt med din nye dyreunge!

Find fl ere oplysninger på 
www.xbox.com\kinectimals.

                                            

Med plystøjdyr fra Kinectimals får 
du endnu fl ere fl øjlsbløde venner 
at lege med. Køb et plystøjdyr fra 
Kinectimals, skan mærket med 
din Kinect-sensor, og se dyret 
blive levende på skærmen! Med 
dit helt eget plystøjdyr kan du 
have din nye ven med dig – også når du er væk fra din Xbox 360.

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

Gå hen til Scan Stone 
(skanningsstenen) i Fur Town. 
Hold mærket ca. 23 cm fra 
Kinect-sensoren.

Sørg for, at dine fi ngre ikke holder over 
mærket, og at mærket ikke bliver vippet, 
mens det skannes. Sørg for, at der er lyst nok.

Hav det sjovt med din nye dyreunge!

Find fl ere oplysninger på 
www.xbox.com\kinectimals.

                                            

Med plystøjdyr fra Kinectimals får 
du endnu fl ere fl øjlsbløde venner 
at lege med. Køb et plystøjdyr fra 
Kinectimals, skan mærket med 
din Kinect-sensor, og se dyret 
blive levende på skærmen! Med 
dit helt eget plystøjdyr kan du 
have din nye ven med dig – også når du er væk fra din Xbox 360.

Hold mærket som vist 
herunder ca. 23 cm fra 
Kinect-sensoren i 3-5 
sekunder, eller indtil den 
nye dyreunge dukker op i 
spillet. 

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

• Aseta KinectTM-sensori paikkaan, josta se näkee sinut 
selvästi.

• Parhaan pelikokemuksen saat seisomalla noin kahden 
metrin päässä sensorista.  

• Poista pelialueelta kaikki huonekalut ja muut esteet.
Voit asettaa Kinect-sensorin television ala- tai yläpuolelle, 
tai pöydän reunalle. Jos asetat sen television päälle, muista 
kiinnittää se klipsillä. Muista, että näissä peleissä liikutaan 
paljon. Sensorin pitää olla tukevasti paikoillaan.

Kinect-ohjeet
Avaa Kinect-opas (Kinect Guide) ojentamalla vasen 
kätesi vasemmalle ja alas. (Jos sinulla on peli 
kesken, valitse Kinect-opas päävalikosta.)

Kinect-viritin
Jos tuntuu, että Kinect-sensori ei näe tai kuule sinua 
kunnolla, avaa Kinect-opas ja valitse Kinect-viritin (Kinect 
Tuner). Viritin opastaa sinua testeillä varmistaakseen, että 
Kinect näkee ja kuulee sinut. (Voit myös painaa  Xbox 
360® -ohjaimella, mennä Asetukset (Settings) -välilehdelle 
(oikealla), ja valita Kinect-virittimen.) Lisäohjeita löytyy 
osoitteesta www.xbox.com/support.

Pelien tallentaminen
Jotta Kinectimals™ voisi tallentaa pelisi ja saavutuksesi, 
sinun on kirjauduttava profi iliisi. (Lisätietoja profi ilin 
luomisesta on osoitteessa www.support.xbox.com/support.)                                                                            

  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:

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

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

       VAROITUS Lue tärkeät turvallisuus- ja terveystiedot Xbox 360® -konsolin 
ohjeista, KINECTTM-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.  

    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    .  

  SUOMI  
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Seikkailun aloittaminen
Ennen kuin aloitamme, sinun pitää oppia pari liikettä (tai 
elettä). Näillä eleillä voit tehdä saarella melkein mitä vain. 

Pitäminen (Hover)
Aloita peli ojentamalla kätesi ja pitämällä 
sitä näytöllä Start-painikkeen yllä. Kun 
painikkeen valkoinen kehä täyttyy, 
seikkailu alkaa! 

Tällä eleellä voit myös valita esineitä 
näytöllä.

Pyyhkäiseminen (Swipe)
Pyyhkäisemällä voit selata vaihtoehtoja — 
kuten valittavissa olevia pentuja.

Ystävän valitseminen
Nyt kun olet saapunut, Ystävyyden 
kehällä (Bonding Circle) on viisi pentua, 
jotka haluaisivat tavata sinut. Valitse niistä 
yksi, jonka kanssa aloitat seikkailun.

Valitse pentu selaamalla vaihtoehtoja 
vasemmalle tai oikealle. Pidä kättä haluamasi pennun 
alapuolella olevan Select-painikkeen yllä, kunnes 
painikkeen valkoinen kehä täyttyy. Älä ole huolissasi 
pennuista, joita et valitse. Näet ne vielä, kun tutkimme 
saarta.

Merirosvokartta (Pirate Map)
Kapteeni (Captain) kertoi tarinoita oudoista asioista: 
muinaisista raunioista viidakossa, uponneesta 
merirosvolaivasta ja jäätyneestä kaupungista. Kaikista 
hurjin oli tarina Felis Aurumista, puhtaasta kullasta 
tehdystä jättimäisestä kissasta. Se kuulostaa aika villiltä, 
mutta Kapteeni ei keksinyt juttuja 
omasta päästään. Ehkä saamme 
totuuden selville Kapteenin kartan 
avulla.

Voit mennä kaikkiin niihin 
paikkoihin, jotka on merkitty kartallesi. 
Nyt siinä näkyy vain pieni osa Lemuriaa, 
mutta voit löytää paljon uusia alueita. 
Kapteeni purjehti koko saaren ympäri, 
mutta saaren sisäosat ovat arvoitus. Eivät 
tosin pitkään! En malta odottaa tutkimusretkelle lähtöä.

Metsäaukio (Woodland Glade)
Voimme tutkia saaren eri alueita ja paljastaa niiden 
salaisuudet. Metsäaukio on tällä hetkellä ainoa kartalla 
näkyvä alue, joten menemme ensin sinne. Minä pidän 
Metsäaukiosta. Se on suosikkipaikkojani saarella.

Temput
Pentusi voi tehdä temppuja, kuten istua tai kieriä, mutta 
ensin sinun pitää näyttää sille miten temput tehdään! 
Pentu on hyvin leikkisä ja yrittää matkia kaikkea mitä 
teet. Tekemällä temppuja ja leikkimällä pentusi kanssa voit 
ansaita tutkimuspisteitä ja avata salaisia alueita. Salaisilla 
alueilla pidetään kilpailuja, joista sinä ja pentusi voitte 
saada lisää pisteitä. Kun pääsemme pidemmälle, avaamme 
lisää alueita. Jokaisessa on omat salaiset alueensa, joten 
saamme lisää paikkoja tutkittavaksi ja tapaamme uusia 
ystäviä! Kun löydämme kartan kaikki palaset, voimme 
kulkea minne vain ja pitää hauskaa.
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Catch the Ball
At 5 or more meters

Catches
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Pelin eteneminen
Haluatko tietää miten hyvin olet pärjännyt? Se on helppoa! 
Näet tiedot ruudultasi.

Tutkimuspalkki (Discovery Bar)
Näyttää edistymisesi pelissä. 

Tässä paikassa avaamasi salaiset alueet. 

Keräämäsi tutkimuspisteet. 

Salaiset alueet, jotka on avattava ennen kuin 
pääset seuraavaan paikkaan. 

Seuraava avattava paikka.

Lelulaatikon esineet
Näyttää Lelulaatikon esineet (valitusta 
esineryhmästä).

Kinect-opas
Vie Päävalikkoon (Main Menu), josta 
voit muuttaa asetuksia, lukea ohjeita ja 
käyttää Kinect-opasta. 

Kultarahat 
Näyttää haasteista ja kilpailuista saamiesi 
rahojen määrän.

Haasteet
Tästä näet tarjottujen haasteiden 
tarkemmat tieodt.
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Pelin eteneminen
Haluatko tietää miten hyvin olet pärjännyt? Se on helppoa! 
Näet tiedot ruudultasi.

Tutkimuspalkki (Discovery Bar)
Näyttää edistymisesi pelissä. 

Liittyminen (Enrollment)
Toinen pelaaja voi liittyä 
peliin.

Tässä paikassa avaamasi salaiset alueet. 

Keräämäsi tutkimuspisteet. 

Salaiset alueet, jotka on avattava ennen kuin 
pääset seuraavaan paikkaan. 

Seuraava avattava paikka.

Bumble
Minä voin antaa tärkeitä 
vinkkejä ja näyttää eleitä.

Lelulaatikko (Toy Box)
Sisältää Lelulaatikossasi 
olevat lelut, ruuat ja muut 
esineet, sekä kartan. 

Lelulaatikon esineet
Näyttää Lelulaatikon esineet (valitusta 
esineryhmästä).

Kultarahat 
Näyttää haasteista ja kilpailuista saamiesi 
rahojen määrän.
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Haasteet
Haasteet ovat pelejä, joita voit pelata pennullasi esimerkiksi 
Metsäaukiolla. Näitä pelejä tulee vastaan aika ajoin, ja 
niistä voit ansaita tutkimuspisteitä ja kultarahoja, joiden 
avulla tutkimuksesi edistyvät. Jos esimerkiksi kopittelet 
pentusi kanssa, maasta voi ilmestyä sieniä, joihin voit 
yrittää osua.

Heittäminen
Monissa saaren aktiviteeteista pitää heitellä. Tässä pari 
vinkkiä:

• Pallot on paras heittää alakautta. 
• Tähtää rauhassa liikkumalla vasemmalle tai oikealle, 

kunnes kohde on keskellä ruutua.
• Kun olet heittänyt Lentävän lelun (Flying Toy), voit 

ohjata sitä hieman nojaamalla johonkin suuntaan, ja saat 
sen putoamaan menemällä kyykkyyn.

Lemurian tutkiminen
Pääset eteenpäin saarella leikkimällä ja tekemällä 
temppuja pentusi kanssa. Voimme pitää hauskaa 
Lemurian pääalueillakin, mutta salaiset alueet ovat täynnä 
jännittäviä pelejä ja seikkailuja. Kun olemme saaneet 
riittävästi tutkimuspisteitä esimerkiksi Metsäaukiolla, 
pentusi johdattaa meidät salaisille alueille ja voimme alkaa 
tutkia myös niitä. 

Kilpailut 
Voit pelata kilpailuja heti kun löydämme salaisen alueen. 
Näissä peleissä on aikaraja. Niissä ajetaan radio-ohjattavilla 
autoilla, heitellään maalitauluja, juoksutetaan pentua 
agility-radalla, ja paljon muuta. Kilpailuista saamme 
kolikoita, mitaleja ja uusia leluja.

Lelulaatikko (Toy Box)
Lelulaatikko on pelin tärkeimpiä osia. Se 
sisältää kaikki arvoesineesi, kuten lelut, ruuan 
ja hoitovälineet, ja se on aina käytössäsi. Avaa 
se ojentamalla oikea kätesi alaviistoon oikealle. 
(Kun näytän mallia, pidä minua peilikuvanasi.)

Esineiden valitseminen
Kun valitset esinettä, selaa ensin Lelulaatikon 
esineryhmiä, kunnes haluamasi ryhmä on 
keskellä. Avaa ryhmä pitämällä kättä sen päällä. Valitse 
sitten haluamasi esine. Voit valita pieniä palloja, isoja 
palloja, lentäviä kiekkoja, hyppynaruja, radio-ohjattavia 
autoja ja paljon muuta.

Saarella liikkuminen
Lelulaatikon kautta voit myös siirtyä sellaiseen saaren 
osaan, jossa olemme jo käyneet tai johon meillä on kartta. 
Avaa Lelulaatikko, pidä kättä Kartta (Map) -näppäimen 
yllä ja valitse alue. Siirrymme sinne heti! 

Uusien pentujen tapaaminen
Kun tutkimme saarta, tapaamme uusia pentuja. Voit valita 
uuden pennun heti, jos haluat, tai voit jatkaa pelaamista 
nykyisen pentusi kanssa ja valita uuden pennun 
myöhemmin. Pennut, joita et valitse, palaavat Karvakylään 
(Fur Town).

Ostaminen
Makin kärryistä voit ostaa tavaroita pennullesi ja kalusteita 
kotiisi. Maksa ostokset haasteista ja kilpailuista saamillasi 
kultarahoilla.

Jos haluat ostaa jotakin, selaa myytäviä tavaroita ja pidä 
kättä haluamasi esineen päällä, kunnes se tulee valituksi. 
Se ilmestyy Lelulaatikkoosi.
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kotiisi. Maksa ostokset haasteista ja kilpailuista saamillasi 
kultarahoilla.
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kättä haluamasi esineen päällä, kunnes se tulee valituksi. 
Se ilmestyy Lelulaatikkoosi.
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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, Microsoft Game Studios -logo, Kinect, Kinectimals, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE ja Xbox-logot 
ovat Microsoft-yhtymän tavaramerkkejä. 

Kehittänyt Frontier Developments Ltd. Microsoft Corporationille. 

Frontier, Cobra, sekä Frontier- ja Cobra-logot ovat Frontier Developments Ltd:n tavaramerkkejä. Kaikki 
oikeudet pidätetään.

Cobra-pelinkehitysteknologia © 2010 Frontier Developments Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

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

Käytössä Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

Dolby ja kaksois-D ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Kinectimals on videopeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vain peli- tai lelueläinten kanssa.  
Pelieläinten kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta ei pidä kokeilla oikeiden eläinten tai lemmikkien 
kanssa.

                                                  www.xbox.com\kinectimals

XBOX LIVE -PALVELU
Xbox LIVE® on Xbox 360® -konsolin verkkopeli- ja -viihdepalvelu. Yhdistä vain 
konsolisi laajakaistayhteyteen ja liity mukaan ilmaiseksi. Jäsenyyden myötä 
saat ilmaisia pelidemoja, ja saatavilla on myös teräväpiirtoelokuvia (ostettava 
erikseen). Xbox 360 Kinect -sensorin ansiosta voit hallita teräväpiirtoelokuvia kättä 
heilauttamalla. Hanki Xbox LIVE Gold -jäsenyys, niin voit pelata pelejä verkossa eri 
puolilla maailmaa olevien ystävien kanssa ja paljon muuta. Xbox LIVE on yhteytesi 
pelien, viihteen ja hauskanpidon maailmaan. Lue lisää osoitteesta Xbox.com/live.

Yhteyden luominen
Ennen kuin voit käyttää Xbox LIVE -palvelua, sinun tulee liittää Xbox 360 -konsolisi 
laajakaistayhteyteen ja kirjautua Xbox LIVE -palvelun jäseneksi. Lisätietoa 
yhdistämisestä ja Xbox LIVE -palvelun saatavuudesta asuinalueellasi on osoitteessa 
Xbox.com/live.

Perheasetukset (Family Settings)
Näiden monipuolisten ja helppokäyttöisten toimintojen avulla vanhemmat ja 
huoltajat voivat asettaa peleille rajoituksia, joiden ansiosta nuoret pelaajat eivät 
pääse käyttämään kiellettyä sisältöä. Vanhemmat voivat esimerkiksi kieltää 
lapsiltaan pääsyn vain aikuisille sallittuun materiaaliin. Vanhemmat voivat myös 
määrittää, miten ja kenen kanssa perheenjäsenet saavat Xbox LIVE -palvelua 
verkossa käyttää ja asettaa pelaamiselle aikarajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa 
Xbox.com/familysettings.

    
    Pelin parissa työskennelleiden tekijätiedot löytyvät osoitteesta 

  www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog  .  

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          
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Hanki uusia 
karvaisia ystäviä

Varmista, ettet peitä lappua sormillasi, 
ja ettei lappu ole vinossa lukemisen 
aikana. Vältä hämärää valaistusta.

Pidä hauskaa uuden pentusi kanssa!

Lisätietoja on osoitteessa 
www.xbox.com\kinectimals. 

                                            

Kinectimals-pehmolelujen avulla 
voit saada peliin lisää karvaisia 
ystäviä. Osta Kinectimals-
pehmolelu ja lue sen lappu 
Kinect-sensorilla, niin eläin herää 
eloon ruudulla silmiesi edessä. 
Kun sinulla on oma pehmokaveri, 
voit pitää ystäväsi mukana silloinkin, 
kun et pelaa Xbox 360:llä.

     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.      
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Hanki uusia 
karvaisia ystäviä

Mene Karvakylän Lukukivelle 
(Scan Stone). Pitele lappua noin 
23 cm päässä Kinect-sensorista.

Varmista, ettet peitä lappua sormillasi, 
ja ettei lappu ole vinossa lukemisen 
aikana. Vältä hämärää valaistusta.

Pidä hauskaa uuden pentusi kanssa!

Lisätietoja on osoitteessa 
www.xbox.com\kinectimals. 

                                            

Kinectimals-pehmolelujen avulla 
voit saada peliin lisää karvaisia 
ystäviä. Osta Kinectimals-
pehmolelu ja lue sen lappu 
Kinect-sensorilla, niin eläin herää 
eloon ruudulla silmiesi edessä. 
Kun sinulla on oma pehmokaveri, 
voit pitää ystäväsi mukana silloinkin, 
kun et pelaa Xbox 360:llä.

Pitele lappua alla olevan 
kuvan mukaisesti Kinect-
sensorin edessä 3–5 
sekunnin ajan, tai kunnes 
uusi pentu ilmestyy peliin. 
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kaikki olennaiset turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät tiedot ja ohjeet. Varmista, että 
KINECT-järjestelmää käyttävät lapset pelaavat turvallisesti ja rajojaan ylittämättä. 
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etäisyyden päähän näytöstä tai televisiosta ja KINECT-sensorista. Aseta näyttö tai 
televisio ja KINECT-sensori kauas heijastuksia aiheuttavien valonlähteiden luota tai 
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valo, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän heijastuksia sekä rasitusta silmille ja lisää 
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vaihtelevia määriä fyysistä toimintaa. Keskustele lääkärin kanssa ennen KINECT-
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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.      
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Komme i gang

Sette opp Kinect-spilleplassen
Dette er det viktigste å huske på når du setter opp 
spilleplassen:

• Sett KinectTM Sensor på et sted der den kan se deg.
• For å få en best mulig spilleopplevelse, må du stå minst 2 

meter fra sensoren.  
• Rydd bort alle møbler og andre hindringer fra 

spilleplassen.
Du kan sette Kinect Sensor under eller rett over TV-apparatet 
eller nær kanten av bordet eller stativet. Hvis du setter den 
oppå TV-en, må du feste den med en klemme. Husk at det er 
mye bevegelse i disse spillene. Føleren må være stabil.

Få hjelp med Kinect
Hvis du vil ha hjelp, aktiverer du Kinect Guide ved 
å holde venstre hånd ut og ned til venstre. (Hvis 
du er midt i spillet, må du velge Kinect Guide fra 
hovedmenyen.)

Kinect-feilsøking
Hvis du tror at Kinect har problemer med å se eller høre 
deg, aktiverer du Kinect Guide og velger Kinect-feilsøking. 
Feilsøkingen veileder deg gjennom noen tester for å sjekke 
om Kinect kan se og høre deg. (Du kan gjøre det samme ved 
å trykke  på Xbox 360® Håndkontroller, gå til Innstillinger 
(høyre fane) og velge Kinect-feilsøking.) For mer hjelp går du 
til www.xbox.com/support.

Lagre spill
Hvis du vil at Kinectimals™ skal lagre spillet og belønninger 
og prestasjoner du oppnår, må du være logget inn på en 
profi l. (For informasjon om hvordan du oppretter en profi l, 
kan du se www.support.xbox.com/support.)                                                                            

NORSK    

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.

ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til 
Xbox 360®-konsollen, brukerhåndboken til KINECTTM-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.

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
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Komme i gang

Sette opp Kinect-spilleplassen
Dette er det viktigste å huske på når du setter opp 
spilleplassen:

• Sett KinectTM Sensor på et sted der den kan se deg.
• For å få en best mulig spilleopplevelse, må du stå minst 2 

meter fra sensoren.  
• Rydd bort alle møbler og andre hindringer fra 

spilleplassen.
Du kan sette Kinect Sensor under eller rett over TV-apparatet 
eller nær kanten av bordet eller stativet. Hvis du setter den 
oppå TV-en, må du feste den med en klemme. Husk at det er 
mye bevegelse i disse spillene. Føleren må være stabil.

Få hjelp med Kinect
Hvis du vil ha hjelp, aktiverer du Kinect Guide ved 
å holde venstre hånd ut og ned til venstre. (Hvis 
du er midt i spillet, må du velge Kinect Guide fra 
hovedmenyen.)

Kinect-feilsøking
Hvis du tror at Kinect har problemer med å se eller høre 
deg, aktiverer du Kinect Guide og velger Kinect-feilsøking. 
Feilsøkingen veileder deg gjennom noen tester for å sjekke 
om Kinect kan se og høre deg. (Du kan gjøre det samme ved 
å trykke  på Xbox 360® Håndkontroller, gå til Innstillinger 
(høyre fane) og velge Kinect-feilsøking.) For mer hjelp går du 
til www.xbox.com/support.

Lagre spill
Hvis du vil at Kinectimals™ skal lagre spillet og belønninger 
og prestasjoner du oppnår, må du være logget inn på en 
profi l. (For informasjon om hvordan du oppretter en profi l, 
kan du se www.support.xbox.com/support.)                                                                            

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.

ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til 
Xbox 360®-konsollen, brukerhåndboken til KINECTTM-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.

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
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Starte eventyret
Før vi starter, må du lære to teknikker (eller bevegelser). Med 
disse bevegelsene kan du gjøre det aller meste på øya. 

Hover (Velge med hånden)
Når du skal starte spillet, holder du 
hånden ut slik at den ligger, eller holdes, 
over Start-knappen på skjermen. Når 
den hvite sirkelen på knappen er fylt helt 
rundt, er du på vei ut på eventyr! 

Du kan også bruke denne bevegelsen til å 
velge andre gjenstander på skjermen.

Swipe (Sveipe)
Ved å sveipe kan du bla gjennom 
gjenstander - for eksempel når du vil 
se gjennom de ulike dyrene du kan bli 
venner med.

Velge en venn
Nå når du har kommet hit, er det fem 
dyrevenner som er ivrige etter å møte deg 
i Bonding Circle (båndsirkelen). Velg hvem du vil starte 
eventyret ditt sammen med.

Du velger dyrevennen din ved å sveipe til venstre og høyre 
gjennom valgene. Deretter holder du hånden over Select-
knappen under dyreungen du ønsker, helt til den hvite 
sirkelen på knappen er helt full. Du trenger ikke å tenke på 
dyrevennene du ikke velger. Du får se dem igjen etter hvert 
som vi utforsker øya.

Pirate Map (sjørøverkartet)
Kapteinen fortalte historier om mange underlige ting: 
gamle ruiner i jungelen, et senket sjørøverskip og en 
by som er frosset til is. Den aller villeste historien var 
fortellingen om Felis Aurum, en kjempekatt laget av rent 
gull. Jeg vet det kan høres rart ut, men kapteinen farer 
ikke med løgn. Kanskje du kan avsløre 
sannheten ved å bruke kapteinens kart.

Du kan dra til alle steder som er 
markert på kartbiten du har. For 
øyeblikket viser den bare en liten del 
av Lemuria, men det fi nnes mye mer. 
Kapteinen seilte rundt hele øya, men det 
indre av øya er fortsatt et mysterium. Men 
det varer ikke lenge! Jeg gleder meg sånn til å 
begynne å utforske.

Woodland Glade (Skogslysningen)
Vi kan utforske de ulike miljøene på øya, og avsløre alle 
hemmelighetene de skjuler. Skogslysningen er det eneste 
mljøet som vises på den kartbiten vi har nå, så det blir 
det første stedet vi skal besøke. Jeg liker meg veldig godt i 
Skogslysningen. Det er ett av yndlingsstedene mine på øya.

Triks
Du kan få dyrevennene dine til å gjøre triks, som å sitte, 
hoppe og rulle rundt. Men aller først må du vise dyret 
hvordan du gjør det! Dyrevennen din er veldig leken, 
og den vil prøve å gjøre alt som du gjør. Å gjøre triks 
og spill sammen med dyret ditt er en fi n måte å tjene 
utforskningspoeng på og låse opp skjulte områder i miljøet 
vi er i. Inne i disse skjulte områdene kan du og dyrevennen 
din delta i konkurranser slik at du tjener enda fl ere poeng. 
Etter hvert som vi går fremover, låser vi opp fl ere miljøer. 
Hvert miljø har sine egne skjulte områder, så vi får fl ere 
steder å utforske og fl ere venner å møte! Når vi samler alle 
kartbitene, kan vi reise frem og tilbake dit vi vil og bli med 
på mer moro.
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Starte eventyret
Før vi starter, må du lære to teknikker (eller bevegelser). Med 
disse bevegelsene kan du gjøre det aller meste på øya. 

Hover (Velge med hånden)
Når du skal starte spillet, holder du 
hånden ut slik at den ligger, eller holdes, 
over Start-knappen på skjermen. Når 
den hvite sirkelen på knappen er fylt helt 
rundt, er du på vei ut på eventyr! 

Du kan også bruke denne bevegelsen til å 
velge andre gjenstander på skjermen.

Swipe (Sveipe)
Ved å sveipe kan du bla gjennom 
gjenstander - for eksempel når du vil 
se gjennom de ulike dyrene du kan bli 
venner med.

Velge en venn
Nå når du har kommet hit, er det fem 
dyrevenner som er ivrige etter å møte deg 
i Bonding Circle (båndsirkelen). Velg hvem du vil starte 
eventyret ditt sammen med.

Du velger dyrevennen din ved å sveipe til venstre og høyre 
gjennom valgene. Deretter holder du hånden over Select-
knappen under dyreungen du ønsker, helt til den hvite 
sirkelen på knappen er helt full. Du trenger ikke å tenke på 
dyrevennene du ikke velger. Du får se dem igjen etter hvert 
som vi utforsker øya.

Pirate Map (sjørøverkartet)
Kapteinen fortalte historier om mange underlige ting: 
gamle ruiner i jungelen, et senket sjørøverskip og en 
by som er frosset til is. Den aller villeste historien var 
fortellingen om Felis Aurum, en kjempekatt laget av rent 
gull. Jeg vet det kan høres rart ut, men kapteinen farer 
ikke med løgn. Kanskje du kan avsløre 
sannheten ved å bruke kapteinens kart.

Du kan dra til alle steder som er 
markert på kartbiten du har. For 
øyeblikket viser den bare en liten del 
av Lemuria, men det fi nnes mye mer. 
Kapteinen seilte rundt hele øya, men det 
indre av øya er fortsatt et mysterium. Men 
det varer ikke lenge! Jeg gleder meg sånn til å 
begynne å utforske.

Woodland Glade (Skogslysningen)
Vi kan utforske de ulike miljøene på øya, og avsløre alle 
hemmelighetene de skjuler. Skogslysningen er det eneste 
mljøet som vises på den kartbiten vi har nå, så det blir 
det første stedet vi skal besøke. Jeg liker meg veldig godt i 
Skogslysningen. Det er ett av yndlingsstedene mine på øya.

Triks
Du kan få dyrevennene dine til å gjøre triks, som å sitte, 
hoppe og rulle rundt. Men aller først må du vise dyret 
hvordan du gjør det! Dyrevennen din er veldig leken, 
og den vil prøve å gjøre alt som du gjør. Å gjøre triks 
og spill sammen med dyret ditt er en fi n måte å tjene 
utforskningspoeng på og låse opp skjulte områder i miljøet 
vi er i. Inne i disse skjulte områdene kan du og dyrevennen 
din delta i konkurranser slik at du tjener enda fl ere poeng. 
Etter hvert som vi går fremover, låser vi opp fl ere miljøer. 
Hvert miljø har sine egne skjulte områder, så vi får fl ere 
steder å utforske og fl ere venner å møte! Når vi samler alle 
kartbitene, kan vi reise frem og tilbake dit vi vil og bli med 
på mer moro.
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Fremdrift i spillet
Vil du fi nne ut hvor bra du gjør det? Det er lett! Se på den 
nyttige informasjonen på skjermen.

Discovery Bar (utforskingslinjen) 
Viser fremdriften din i spillet. 

Det skjulte områdene du har låst opp i det 
nåværende miljøet. 

Utforskingspoengene du har oppnådd. 

Gjenværende skjulte områder som du må låse 
opp for å gå videre til neste miljø. 

Neste miljø som kan låses opp.

Gjenstander i Toy Box (lekeboksen)
Viser tingene som er i lekeboksen (i den 
valgte kategorien).

Kinect Guide
Åpner hovedmenyen med 
spillinnstillinger, hjelp og Kinect Guide. 

Antall gullmynter 
Viser hvor mange mynter du har tjent i 
utfordringer og konkurranser du har spilt.

Utfordringer
Viser detaljer når du får en utfordring.
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Fremdrift i spillet
Vil du fi nne ut hvor bra du gjør det? Det er lett! Se på den 
nyttige informasjonen på skjermen.

Discovery Bar (utforskingslinjen) 
Viser fremdriften din i spillet. 

Enrollment (påmelding)
Lar en annen spiller bli 
med.

Det skjulte områdene du har låst opp i det 
nåværende miljøet. 

Utforskingspoengene du har oppnådd. 

Gjenværende skjulte områder som du må låse 
opp for å gå videre til neste miljø. 

Neste miljø som kan låses opp.

Bumble
Se på meg for å få viktige 
tips og bevegelser.

Toy Box (lekeboksen) 
Inneholder lekene, maten 
og andre gjenstander du 
har i lekeboksen, pluss 
kartet ditt. 

Gjenstander i Toy Box (lekeboksen)
Viser tingene som er i lekeboksen (i den 
valgte kategorien).

Antall gullmynter 
Viser hvor mange mynter du har tjent i 
utfordringer og konkurranser du har spilt.



29

Utfordringer
Utfordringer er spill du kan spille med dyrevennen din 
når du er på steder som Woodland Glade (Skogslysningen). 
Disse spillene dukker opp innimellom og du kan spille 
dem for å utforske nye steder ved å tjene utforskingspoeng 
og gullmynter. Mens du kaster ball med dyrevennene, kan 
det for eksempel sprette sopper opp fra bakken som du kan 
treffe.

Kaste
I mange av aktivitetene på øya skal du kaste ting. Her er 
noen tips du bør huske:

• Det er best å bruke underhåndskast når du kaster ball. 
• Ta deg tid til å sikte inn kastet ved å bevege deg til 

venstre eller høyre helt til målet er midt på skjermen.
• Når du har kastet en Flying Toy (fl yvende leke), kan du 

styre den litt mens den fl yr, ved å lene deg til den ene 
eller den andre siden. Du kan også få den til å droppe 
ved å dukke!

Utforske Lemuria
Når du spiller og gjør triks sammen med dyrevennen, 
hjelper du oss faktisk med å komme videre på øya. Vi 
kan ha mye moro i hovedområdene i Lemuria, men de 
skjulte stedene er fulle av spennende spill og eventyr. Når 
vi har opptjent nok utforskingspoeng i Skogslysningen, 
vil dyrevennen din for eksempel ta oss med til skjulte 
områder, og vi kan begynne å utforske dem også. 

Konkurranser 
Så snart vi har oppdaget et skjult område, kan du spille 
konkurransene. Dette er spill som du spiller mot klokken. 
Her skal du kjøre RC-biler, kaste på blink, løpe med 
dyrevennen din gjennom ferdighetskurs og enda mer. Når 
du fullfører konkurranser, får vi mynter, medaljer og nye 
leker.

Din Toy Box (lekeboksen)
Lekeboksen er en viktig del av spillet. Den 
inneholder alle verdisakene dine, som leker, mat 
og stellesaker, og du har alltid tilgang til den. Når 
du skal åpne den, holder du bare høyre hånd 
diagonalt ut og ned til høyre. (Når jeg viser 
hvordan du skal gjøre ting, kan du tenke på 
meg som et speilbilde.)

Velge gjenstander
Når du skal velge en gjenstand, må du første sveipe 
gjennom kategoriene i Toy Box (lekeboksen) til den ønskede 
kategorien er i midten. Hold hånden over kategorien for å 
åpne den. Nå kan du velge den gjenstanden du ønsker. Du 
kan velge mellom små baller, store baller, fl yvende skiver, 
hoppetau, RC-biler og mye mer.

Bevege seg rundt på øya
Du kan også bruke lekeboksen til å reise til steder på øya 
som vi allerede har besøkt eller har en kartbit for. Bare åpne 
lekeboksen, hold hånden over Map-knappen (kart) og velg 
et område. Vi er der på et blunk! 

Møte nye dyr
Mens vi utforsker øya, kommer vi til å møte nye dyr. Du 
kan bli venner med disse nye dyrene med en gang eller 
fortsette å spille med det du allerede har, og du kan alltids 
bli venner med dem senere. Dyrene du ikke velger, vil dra 
tilbake til Fur Town (Pelsbyen).

Kjøpe ting
Ved lemurens kjerre kan du kjøpe ting til dyret ditt og 
møbler til huset. Bruk gullmyntene du tjener i utfordringer 
og konkurranser, til å betale for varene du kjøper.

Når du skal kjøpe noe, sveiper du bare gjennom 
kategoriene av varer og holder hånden over varen du vil 
ha, helt til den er valgt. Da havner den i lekeboksen din.
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Utfordringer
Utfordringer er spill du kan spille med dyrevennen din 
når du er på steder som Woodland Glade (Skogslysningen). 
Disse spillene dukker opp innimellom og du kan spille 
dem for å utforske nye steder ved å tjene utforskingspoeng 
og gullmynter. Mens du kaster ball med dyrevennene, kan 
det for eksempel sprette sopper opp fra bakken som du kan 
treffe.

Kaste
I mange av aktivitetene på øya skal du kaste ting. Her er 
noen tips du bør huske:

• Det er best å bruke underhåndskast når du kaster ball. 
• Ta deg tid til å sikte inn kastet ved å bevege deg til 

venstre eller høyre helt til målet er midt på skjermen.
• Når du har kastet en Flying Toy (fl yvende leke), kan du 

styre den litt mens den fl yr, ved å lene deg til den ene 
eller den andre siden. Du kan også få den til å droppe 
ved å dukke!

Utforske Lemuria
Når du spiller og gjør triks sammen med dyrevennen, 
hjelper du oss faktisk med å komme videre på øya. Vi 
kan ha mye moro i hovedområdene i Lemuria, men de 
skjulte stedene er fulle av spennende spill og eventyr. Når 
vi har opptjent nok utforskingspoeng i Skogslysningen, 
vil dyrevennen din for eksempel ta oss med til skjulte 
områder, og vi kan begynne å utforske dem også. 

Konkurranser 
Så snart vi har oppdaget et skjult område, kan du spille 
konkurransene. Dette er spill som du spiller mot klokken. 
Her skal du kjøre RC-biler, kaste på blink, løpe med 
dyrevennen din gjennom ferdighetskurs og enda mer. Når 
du fullfører konkurranser, får vi mynter, medaljer og nye 
leker.

Din Toy Box (lekeboksen)
Lekeboksen er en viktig del av spillet. Den 
inneholder alle verdisakene dine, som leker, mat 
og stellesaker, og du har alltid tilgang til den. Når 
du skal åpne den, holder du bare høyre hånd 
diagonalt ut og ned til høyre. (Når jeg viser 
hvordan du skal gjøre ting, kan du tenke på 
meg som et speilbilde.)

Velge gjenstander
Når du skal velge en gjenstand, må du første sveipe 
gjennom kategoriene i Toy Box (lekeboksen) til den ønskede 
kategorien er i midten. Hold hånden over kategorien for å 
åpne den. Nå kan du velge den gjenstanden du ønsker. Du 
kan velge mellom små baller, store baller, fl yvende skiver, 
hoppetau, RC-biler og mye mer.

Bevege seg rundt på øya
Du kan også bruke lekeboksen til å reise til steder på øya 
som vi allerede har besøkt eller har en kartbit for. Bare åpne 
lekeboksen, hold hånden over Map-knappen (kart) og velg 
et område. Vi er der på et blunk! 

Møte nye dyr
Mens vi utforsker øya, kommer vi til å møte nye dyr. Du 
kan bli venner med disse nye dyrene med en gang eller 
fortsette å spille med det du allerede har, og du kan alltids 
bli venner med dem senere. Dyrene du ikke velger, vil dra 
tilbake til Fur Town (Pelsbyen).

Kjøpe ting
Ved lemurens kjerre kan du kjøpe ting til dyret ditt og 
møbler til huset. Bruk gullmyntene du tjener i utfordringer 
og konkurranser, til å betale for varene du kjøper.

Når du skal kjøpe noe, sveiper du bare gjennom 
kategoriene av varer og holder hånden over varen du vil 
ha, helt til den er valgt. Da havner den i lekeboksen din.
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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 
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Med enerett.
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Kinectimals er et videospill som kun er beregnet på å brukes sammen spill- eller lekedyr.  
Samhandlinger som gjøres med spilldyr, må ikke utføres med virkelige dyr eller kjæledyr.

                                                

  www.xbox.com\kinectimals

Xbox LIVE
Xbox LIVE® er online- og underholdningstjenesten for Xbox 360®. Det er bare å 
koble konsollen til bredbåndstjenesten og bli med gratis. Du kan laste ned gratis 
spilldemoer og få tilgang til HD-fi lmer (selges separat), og med Kinect, kan du 
kontrollere HD-fi lmer bare ved å vinke med hånden. Oppgrader til Xbox LIVE Gold-
medlemskap for å spille spill på nettet med venner rundt omkring i verden og 
masse annet. Xbox LIVE er din tilkobling til fl ere spill, mer underholdning og masse 
moro. Gå inn på Xbox.com/live for å lese mer.

K oble til
Før du kan bruke Xbox LIVE, må du koble Xbox 360-konsollen din til en 
høyhastighetstilkobling til Internett og registrere deg som bruker av Xbox LIVE. 
Hvis du vil ha mer informasjon om å koble deg til og fi nne ut om Xbox LIVE er 
tilgjengelig i din region, går du til Xbox.com/live.

Family Settings
Disse enke og fl eksible verktøyene gir foreldre og andre foresatte mulighet til å 
avgjøre hvilke spill unge spillere har tilgang til basert på innholdsrangeringen. 
Foreldre kan begrense tilgangen til innhold av voksen karakter. Godkjenn hvordan 
og med hvem familien din samhandler på nettet med Xbox LIVE, og bestem 
hvor lenge de kan spille. Hvis du vil vite mer, kan du gå inn på Xbox.com/
familysettings.

    
    To see credits for people who worked on this game, 

go to   www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog  .  

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
Ireland        
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Få nye pelskledde 
venner

Pass på at du ikke dekker til koden med 
fi ngrene og at den ikke er skjev når du 
skanner. Pass på at det ikke er for mørkt.

Kos deg med den nye dyrevennen din!

Gå til www.xbox.com\kinectimals 
for mer informasjon.

                                            

Med Kinectimals kosedyr kan du 
få med enda fl ere dyrevenner 
som du kan leke med. Kjøp et 
Kinectimals kosedyr, les av koden 
med Kinect Sensor, og se hvordan 
dyret blir levende på skjermen. 
Dermed kan du ha med deg den 
nye vennen din også når du er borte fra Xbox 360.

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.
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Få nye pelskledde 
venner

Gå til skannesteinen i Fur 
Town. Hold koden ca. 23 cm 
unna Kinect Sensor.

Pass på at du ikke dekker til koden med 
fi ngrene og at den ikke er skjev når du 
skanner. Pass på at det ikke er for mørkt.

Kos deg med den nye dyrevennen din!

Gå til www.xbox.com\kinectimals 
for mer informasjon.

                                            

Med Kinectimals kosedyr kan du 
få med enda fl ere dyrevenner 
som du kan leke med. Kjøp et 
Kinectimals kosedyr, les av koden 
med Kinect Sensor, og se hvordan 
dyret blir levende på skjermen. 
Dermed kan du ha med deg den 
nye vennen din også når du er borte fra Xbox 360.

Hold koden som vist 
under, foran Kinect Sensor 
i 3 – 5 sekunder eller til 
den nye dyrevennen vises 
i spillet. 

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.



Komma igång

Ställa i ordning ditt Kinect-spelområde
De viktigaste sakerna att komma ihåg när du ställer i ordning 
ditt spelområde är:

• Placera KinectTM-sensorn på en plats där den kan se dig.
• För att få bästa möjliga spelupplevelse måste du stå minst 

2 meter från sensorn.  
• Flytta bort alla möbler och andra hinder från spelområdet.
Du kan placera Kinect-sensorn nedanför eller precis ovanför 
TV:n eller nära kanten på bordet eller stativet. Om du 
placerar den ovanpå TV:n måste du fästa den med en 
klämma. Kom ihåg att man rör sig mycket i de här spelen. 
Se därför till att sensorn står stabilt.

Få hjälp med Kinect
Om du behöver hjälp kan du aktivera Kinect-guiden 
genom att hålla vänster hand utanför din vänstra 
höft. (Om du är mitt i ett spel måste du välja 
Kinect-guiden i spelets huvudmeny.)

Kinect-justering
Om du tror att Kinect har problem med att se dig aktiverar 
du Kinect-guiden och väljer Kinect-justering. Justeraren 
guidar dig genom några test för att säkerställa att Kinect 
kan se och höra dig. (Alternativt kan du trycka på  
på din Xbox 360®-handkontroll, gå till Settings 
(Trygghetsinställningar) (högra fl iken), och sedan välja 
Kinect-justering.) Mer hjälp fi nns på www.xbox.com/
support.

Spara spel
För att Kinectimals™ ska kunna spara ditt spel och ge dig 
belöningar måste du logga in med en profi l. (Information om 
hur du skapar en profi l fi nns på www.support.xbox.com/
support.)                                                                            

  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 KINECTTM-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.
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Komma igång

Ställa i ordning ditt Kinect-spelområde
De viktigaste sakerna att komma ihåg när du ställer i ordning 
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• För att få bästa möjliga spelupplevelse måste du stå minst 

2 meter från sensorn.  
• Flytta bort alla möbler och andra hinder från spelområdet.
Du kan placera Kinect-sensorn nedanför eller precis ovanför 
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Kinect-justering.) Mer hjälp fi nns på www.xbox.com/
support.
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hur du skapar en profi l fi nns på www.support.xbox.com/
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Starta ditt äventyr
Innan vi börjar måste du lära dig två gester (eller rörelser). Med 
de här rörelserna kan du göra nästan vad som helst på ön. 

Hover (Sväva)
Starta spelet genom att sträcka ut handen 
så att den fl yter, eller svävar, över Start-
knappen på skärmen. När den vita 
cirkeln på knappen har fyllts hela vägen 
runt är du på väg mot ditt äventyr! 

Med hjälp av sväva-rörelsen kan du även 
välja andra föremål på skärmen.

Swipe (Svepa)
När du sveper kan du bläddra igenom 
föremål – till exempel titta på de 
olika djurungar som du kan skapa 
vänskapsband till.

Välja en vän
Nu när du har kommit fram väntar 
fem djurungar otåligt på att träffa dig i 
Bonding Circle (Vänskapscirkeln). Välj vem du vill starta 
ditt äventyr tillsammans med.

Välj en djurunge genom att svepa igenom alternativen 
åt vänster och höger. Sväva sedan över Select-knappen 
nedanför den djurunge som du vill ha tills den vita cirkeln 
på knappen har fyllts hela vägen runt. Oroa dig inte för de 
djurungar som du inte väljer. Du kommer att träffa dem 
igen när vi utforskar ön.

Pirate Map (Piratkartan)
Captain (Kaptenen) har berättat många märkliga historier: 
Om gamla ruiner i djungeln, ett förlist piratskepp och en 
stad infrusen i is. Otroligast av alla hans historier var den 
om Felis Aurum (Felis Aurum), en jättestor katt i massivt 
guld. Jag vet att det låter helt galet, men kaptenen hittade 
inte på saker. Om vi använder kaptenens karta kan vi 
kanske avslöja sanningen.

Du kan ta dig till alla de platser som
 är utmärkta på den kartbit som du 
har. Just nu visar den bara en liten 
bit av Lemuria (Lemurien), men det 
fi nns mycket mer att upptäcka. 
Kaptenen seglade runt hela ön, men öns 
inre är fortfarande ett mysterium. Men inte 
länge till! Jag är så ivrig att börja utforska.

Woodland Glade (Skogsgläntan)
Vi kan utforska öns alla olika områden och avslöja alla 
hemligheter som de döljer. Skogsgläntan är det enda 
område som är utmärkt på den kartbit som vi har just nu, 
så vi börjar där. Jag gillar verkligen Gläntan. Den är en av 
mina favoritplatser på ön.

Tricks (Trick)
Du kan få din djurunge att utföra trick, t.ex. sitta, hoppa 
eller rulla runt, men först måste du visa hur man gör! Din 
djurunge är väldigt lekfull och kommer att försöka härma 
allt du gör. Att utföra trick och leka med din djurunge är 
ett bra sätt att tjäna upptäcktspoäng och låsa upp dolda 
delar av de olika områden som vi besöker. I de här dolda 
delarna kan du och din djurunge delta i tävlingar så att du 
tjänar ännu fl er poäng. Under spelets gång låser vi upp fl er 
områden och alla har sina egna dolda delar, så vi kommer 
att ha fl er platser att utforska och fl er vänner att träffa! 
När vi har samlat ihop alla delar till kartan kan vi resa till 
vilken plats vi vill för att ha ännu mer kul.
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Catch the Ball
At 5 or more meters

Catches
0/3

Time
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Dina framsteg
Vill du ta reda på hur det går för dig? Det är enkelt! 
Informationen på skärmen ger dig all information du 
behöver.

Discovery Bar (Upptäcktsrad) 
Visar dina framsteg i spelet. 

De dolda delar som du har låst upp i området 
där du befi nner dig just nu. 

De upptäcktspoäng som du har tjänat. 

De återstående dolda delar som du måste låsa 
upp för att kunna resa vidare till nästa område. 

Nästa område som du ska låsa upp.

Föremål i leksakslådan
Visar föremålen i din leksakslåda (i den 
valda kategorin).

Kinect-guide
Tar dig till spelets huvudmeny, där du 
hittar spelalternativ, hjälp och Kinect-
guiden. 

Totalt antal guldmynt 
Visar de mynt som du har tjänat i 
utmaningar och tävlingar.

Utmaningar
Visar information varje gång du erbjuds en 
utmaning.
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Dina framsteg
Vill du ta reda på hur det går för dig? Det är enkelt! 
Informationen på skärmen ger dig all information du 
behöver.

Discovery Bar (Upptäcktsrad) 
Visar dina framsteg i spelet. 

Enrollment (Värvning)
Låter en annan spelare 
hoppa in.

De dolda delar som du har låst upp i området 
där du befi nner dig just nu. 

De upptäcktspoäng som du har tjänat. 

De återstående dolda delar som du måste låsa 
upp för att kunna resa vidare till nästa område. 

Nästa område som du ska låsa upp.

Bumble (Snurre)
Titta på mig för att få 
viktiga tips och rörelser.

Leksakslåda 
Innehåller leksaker, mat 
och andra föremål som 
du har i din leksakslåda, 
samt din karta. 

Föremål i leksakslådan
Visar föremålen i din leksakslåda (i den 
valda kategorin).

Totalt antal guldmynt 
Visar de mynt som du har tjänat i 
utmaningar och tävlingar.

Utmaningar
Visar information varje gång du erbjuds en 
utmaning.
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Utmaningar
Utmaningar är spel som du kan spela med din djurunge 
när du är på platser som Skogsgläntan. De här spelen dyker 
upp då och då, och de är ett sätt för dig att göra framsteg 
med din utforskning genom att tjäna upptäcktspoäng och 
guldmynt. Exempelvis kan giftsvampar skjuta upp ur 
marken när du leker tafatt med din djurunge och då ska du 
slå på dem.

Kast
Många aktiviteter på ön kräver att du kastar saker. Här är 
några användbara tips:

• Underhandskast fungerar bäst när du kastar bollar. 
• Ta den tid du behöver för att ställa dig i rätt position 

innan du kastar. Flytta dig i sidled tills målet är mitt på 
skärmen.

• När du har kastat en Flying Toy (Flygande leksak) kan 
du styra dess fl ygbana något genom att luta dig åt sidan, 
och du kan få den att dyka genom att ducka!

Utforska Lemurien
När du leker och utför trick med din djurunge hjälper 
du faktiskt oss att göra framsteg på ön. Vi kan ha massor 
av kul i de öppna delarna av Lemurien, men de dolda 
delarna är fulla av spännande spel och äventyr. När vi till 
exempel har tjänat tillräckligt många upptäcktspoäng i 
Skogsgläntan, kommer din djurunge att leda oss till dolda 
delar och då kan vi börja utforska dem också. 

Tävlingar 
Så snart vi upptäcker en dold del kan du delta i tävlingar. 
Tävlingarna är spel där du tävlar mot klockan. Du får köra 
RC cars (radiostyrda bilar), kasta på måltavlor, leda din 
djurunge genom agilitybanor och mycket mer. Vi tjänar 
mynt, medaljer och nya leksaker när du klarar en tävling.

Din Toy Box (Leksakslåda)
Din leksakslåda är ett av de viktigaste inslagen 
i spelet. Den innehåller alla dina värdesaker 
– leksaker, mat och skötselsaker – och du har 
alltid tillgång till den. Du öppnar den genom att 
sträcka ut höger hand diagonalt nedåt. (När jag 
visar dig hur du ska göra något ska du låtsas att 
jag är din spegelbild.)

Välja föremål
När du ska välja ett föremål börjar du med att svepa 
igenom kategorierna i din leksakslåda tills kategorin 
du söker är i mitten. Sväva över kategorin för att öppna 
den. Därefter väljer du det föremål du vill ha. Du kan 
välja mellan små bollar, stora bollar, frisbees, hopprep, 
radiostyrda bilar och mycket mer.

Resa runt på ön
Du kan även använda leksakslådan för att resa till en del av 
ön som vi redan har besökt eller har en kartbit till. Öppna 
leksakslådan, sväva över Map (Kart)-knappen och välj ett 
område. Vi kommer dit direkt! 

Träffa nya djurungar
Under vår utforskning av ön kommer vi att träffa nya 
djurungar. Du kan skapa vänskapsband till de här nya 
djurungarna direkt eller fortsätta leka med den du redan 
har, och du kan alltid skapa vänskapsband till dem senare. 
De djurungar som du inte väljer återvänder till Fur Town 
(Pälsbyn).

Shopping
Vid lemurens kärra kan du köpa saker åt din djurunge och 
möbler till ditt hus. Betala för dina inköp med de guldmynt 
som du tjänar på utmaningarna och tävlingarna.
När du vill köpa något sveper du igenom kategorierna och 
sedan svävar du över det föremål som du vill ha tills det 
markeras. Sedan dyker det upp i din leksakslåda.
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Detta dokument tillhandahålls "i befi ntligt skick". Information och åsikter som uttrycks i det här 
dokumentet, inklusive webbadresser och andra webbplatsreferenser, kan ändras utan föregående 
meddelande. Du använder det på egen risk. Vissa exempel som visas i detta dokument är endast 
avsedda som illustrationer och är fi ktiva. Ingen anknytning eller koppling till verkligheten är avsedd 
eller underförstådd.

Detta dokument ger dig inga lagliga rättigheter till immateriella tillgångar i någon Microsoft-produkt. 
Du får endast kopiera och använda detta dokument som referens för internt bruk.  

© 2010 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Microsoft, Microsoft Game Studios-logotypen, Kinect, Kinectimals, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE och 
Xbox-logotyperna är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. 

Utvecklat av Frontier Developments Ltd. för Microsoft Corporation. 

Frontier, Cobra och Frontier- och Cobra-logotyperna är varumärken som tillhör Frontier Developments 
Ltd. Med ensamrätt.

Cobra game development technology © 2010 Frontier Developments Ltd. Med ensamrätt.

Copyright © 2006-2010 Audiokinetic Inc. Med ensamrätt.

Använder Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Med ensamrätt. 

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 

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

Kinectimals är ett TV-spel som endast är avsett att användas med TV-spelsdjur eller leksaksdjur.  
Interagerandet med TV-spelsdjur bör inte tillämpas på verkliga djur.

                                                

  www.xbox.com\kinectimals

Xbox LIVE
Xbox LIVE® är onlinetjänsten för spel och underhållning till Xbox 360®. Koppla 
bara upp din konsol till en bredbandsanslutning till Internet och gå med utan 
avgift. Du kan hämta avgiftsfria demos och få omedelbar tillgång till HD-fi lmer 
(säljs separat)—med Kinect kan du styra HD-fi lmerna genom en handviftning. 
Uppgradera till ett Xbox LIVE-guldmedlemskap för att spela spel online med dina 
vänner över hela världen och mycket mer. Xbox LIVE är din anslutning till mera 
spel, underhållning och skoj. Gå till Xbox.com/live för att läsa mer.

K oppla upp dig
Innan du kan använda Xbox LIVE måste du ansluta din Xbox 360-konsol till en 
bredbandsanslutning till Internet och registrera dig som medlem på Xbox LIVE. 
Vill du veta mer om hur du kopplar upp dig och om XboxLIVE är tillgängligt i din 
region kan du gå till Xbox.com/live.

Trygghetsinställningar
De här enkla och fl exibla verktygen ger föräldrar och vårdnadshavare möjlighet att 
avgöra vilka spel unga spelare kan komma åt baserat på innehållsklassifi ceringen. 
Föräldrar kan begränsa tillgång till innehåll som anses vara för vuxna. Välj hur 
och med vem din familj interagerar online via Xbox LIVE-tjänsten, och ställ in 
tidsbegränsningar för hur länge de kan spela. Vill du veta mer kan du gå till 
Xbox.com/familysettings.

    
    För att se de personer som arbetade med detta spel gå till 

  www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog  .  

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      
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 PSS* TTY**

Australia  1 800 555 741  1 800 555 743

Österreich  0800 281 360  0800 281 361

Belgique/België/Belgien  0800 7 9790  0800 7 9791

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

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

Portugal  800 844 059  800 844 060

España  900 94 8952  900 94 8953

Sverige  020 79 1133  020 79 1134

Schweiz/Suisse/Svizzera  0800 83 6667  0800 83 6668

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.

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

Australia – Automated Tips Line: 1-900-XBOXMS (1900-926967); rates: AU$1.50/
minute, mobiles and pay phones may incur additional costs.

New Zealand – Automated Tips Line: 0900-XBOX1 (0900-92691); rates: NZ$1.90/
minute, mobiles and pay phones may incur additional costs.

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

Customer Support
Spela KINECT riskfritt

Se till att du har tillräckligt med utrymme så att du kan röra dig fritt medan du 
spelar. Spel med KINECT kan kräva att du rör dig. Se till att du inte slår till, springer 
in i eller snubblar över andra spelare, åskådare, husdjur, möbler eller andra objekt 
när du spelar. Du behöver bra fotfäste om du står upp eller rör dig under spelet.

Innan du spelar: Kontrollera om det fi nns saker du kan slå till eller snubbla över i 
någon riktning (höger, vänster, framför, bakom, under och över). Se till att spelområdet 
är på säkert avstånd från fönster, väggar, trappor osv. Se också till att det inte fi nns 
någonting du kan snubbla över, till exempel leksaker, möbler, lösa mattor, barn, 
husdjur. Flytta saker eller människor bort från spelområdet om det behövs. Glöm 
inte att titta uppåt. Se upp för lampor, fl äktar och andra saker ovanför dig när du 
bedömer spelområdet.

Medan du spelar: Stå tillräckligt långt från tv:n för att undvika kontakt. Ha andra 
spelare, åskådare och husdjur på tillräckligt avstånd. Bestäm det här avståndet 
utifrån hur du spelar. Det beror på vilket spel du spelar. Var uppmärksam på saker 
eller människor du kan slå till eller snubbla över. Var uppmärksam på omgivningen. 
Människor eller föremål kan komma in i området under spelets gång. 

Se till att du alltid har bra fotfäste när du spelar. Spela på ett jämnt golv med tillräckligt 
fäste för spelets aktiviteter och se till att du har lämpliga skor för att spela (inga höga 
klackar, badsandaler osv.) eller var barfota om det går.

Innan du låter barn använda KINECT: Avgör hur varje enskilt barn kan använda 
KINECT och om de bör övervakas under aktiviteterna. Ge dem all relevant säkerhets- 
och hälsoinformation och alla instruktioner om du låter barn använda KINECT utan 
övervakning. Se till att barn som använder KINECT spelar på ett säkert sätt och att 
de inte spelar spel som inte är ämnade för dem, och se till att de förstår hur systemet 
används.

Så här minimerar du ansträngning av ögonen: Stå på bekvämt avstånd från skärmen 
eller tv:n och KINECT-sensorn, placera skärmen eller tv:n och KINECT-sensorn långt ifrån 
ljuskällor som ger refl exer eller styr ljuset med persienner. Välj mjukt naturligt ljus som 
minimerar refl exerna och ansträngningen av ögonen och ökar kontrasten och skärpan. 
Justera skärmens eller tv:ns ljusstyrka och kontrast.

Överansträng dig inte. Spel med KINECT kan kräva mer eller mindre fysisk aktivitet. 
Om du har någon medicinsk begränsning eller något problem som påverkar din 
förmåga att på ett säkert sätt utföra fysiska aktiviteter bör du rådfråga en läkare innan 
du använder KINECT. Detsamma gäller om du är eller kan vara gravid, har hjärt-, 
andnings-, rygg- eller ledproblem eller andra ortopediska problem, har högt blodtryck 
eller svårt att utföra fysisk träning eller om du har blivit ordinerad att begränsa 
din fysiska aktivitet. Rådfråga din läkare innan du utför någon övning eller något 
träningsprogram med KINECT. Spela inte om du är påverkad av droger eller alkohol och 
se till att din balans och fysiska förmåga klarar av rörelserna i spelet.

Stanna upp och vila om du blir trött eller öm i muskler, leder eller ögon. Om du 
upplever överdriven trötthet, illamående, andfåddhet, tryck över bröstet, yrsel, 
obehag eller smärta SLUTAR DU GENAST SPELA och kontaktar en läkare.

Mer information fi nns i Guide till sunt spelande på www.xbox.com.
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Mer information fi nns i Guide till sunt spelande på www.xbox.com.
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X17-00210-01    

Få nya lurviga 
vänner

Gå till avläsningsstenen i Fur 
Town (Pälsbyn). Håll etiketten 
cirka 23 cm från Kinect-sensorn.

Se till att dina fi ngrar inte döljer 
etiketten och att etiketten inte lutar 
under avläsningen. Se till att det är 
tillräckligt ljust i rummet.

Nu kan du och din nya djurunge leka!

Mer information fi nns på 
www.xbox.com\kinectimals.

Med Kinectimals plyschleksaker 
kan du få ännu fl er lurviga vänner 
att leka med. Köp en Kinectimals 
plyschleksak, läs av etiketten med 
din Kinect-sensor och se sedan 
djuret väckas till liv på skärmen 
inför dina ögon. Med din alldeles 
egen plyschkompis kan du ha din nya vän i närheten även när 
du inte spelar på ditt Xbox 360.

Håll etiketten framför 
Kinect-sensorn (se bilden 
här nedan) i 3–5 sekunder 
eller tills den nya djurungen 
dyker upp i spelet. 




