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Introduktion til Kinect Introduktion til Kinect 

Vejledningsgestus til Kinect
For at aktivere Vejledning til Kinect™ skal du holde venstre hånd ud til 
venstre i hoftehøjde. Hvis du er midt i et spil, skal du vælge Vejledning til 
Guide i Pause-menuen.

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

• Stil Xbox 360 Kinect™-sensoren et sted, hvor den tydeligt kan se dig.

• Du må ikke stå for tæt på eller for langt fra sensoren.

• Sørg for, at der ikke står ting i vejen. Lad være med at stå på møbler eller bøje dig 
baglæns ind over sofaen for at spille!

Hvis én person spiller ad gangen, skal du stå mindst 2 meter fra sensoren. Den bedste 
afstand for en eller to spillere er knap 3 meter. 

Kinect-tuner
Hvis du tror, at Kinect har svært ved at se 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 dig. Alternativt kan du trykke på Xbox® Guide-knappen på din 
Xbox 360-controller, vælge Settings (højre fane) og derefter vælge Kinect-tuner. 
Find mere hjælp på www.xbox.com/support.

Tip, når du spiller Kinect
• Stå med ansigtet mod sensoren.

• Prøv at have tøj på, der følger din krops form. 
Nederdele eller løsthængende ærmer kan få Kinect 
til at afl æse dine bevægelser forkert. 
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ududududuuddelelelelee ukukukukkukkkekekekekeendndndndndnndeeeeeee titititititilllllll KiKiKiKiKiKiinenenennenennn ctctctctctctc oooooooggggggududududddeleleleee ukukukukkekekekendndndndnndnde e e eee tititittilll lll KiKiKiiKKiinenenenenenen ctctctctctct oooog gg g g
kkkkkakakakakakakan n n n nnn ikikikikkkekekekeeke s sss sspipipipipiipillllllllllesesesesesses m m m mmededededededed X X XX XXXbobobobob x x x x
3333336363636363660-0-00-0-0-cocococococontntntntntnn rororororolllllllererererrenenenenneee ...

Hjælp-
Hjælp-somme tip

somme tip

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.

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

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

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

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

Der er fl ere sikkerhedsoplysninger på indersiden af bagomslaget.
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Velkommen til Kinect Joy RideVelkommen til Kinect Joy Ride
Sådan navigerer du i menuer

Det er let at navigere i menuerne! Du skal bare følge disse simple trin.

• Ræk din hånd frem mod skærmen, og bevæg den, indtil du ser markøren bevæge sig. 

• For at vælge en knap skal du bevæge markøren hen over den og holde hånden 
i ro, så markøren svæver over knappen. Når cirklen bliver fyldt, er knappen valgt.

Når markøren ser sådan her ud, 
er der ikke valgt noget. 

Når markøren svæver over en knap, skal 
du vente på, at den indre cirkel bliver 
fyldt for at vælge den.

Sådan starter du spillet
Vil du gerne i gang? Så følg disse trin!

1.1. Vælg at spille.
• Svæv over Play-knappen for at starte spillet.

2.2. Vælg, hvilken aktivitet du vil spille.
• Svæv over en knap for at vælge din aktivitet.
• Vælg How to Play, hvis du vil vide mere om aktiviteterne.

3.3. Vælg en bane.
• Svæv over venstre eller højre pil for at bladre gennem alle de tilgængelige baner.
• Når du fi nder den bane, du gerne vil spille, skal du svæve over billedet for at vælge 

den.

4.4. Vælg, hvem du vil være.
• Hvis du har spillet på denne konsol før, vil Kinect forsøge at genkende dig.
• Du kan spille som alle de spillere, der er logget på.
• Eller du kan vælge at spille som en af de fi re avatarer, der allerede er oprettet.
• Hvis du skal have genopfrisket, hvordan du styrer, skal du vælge How to Play.

5.5. Løft armene, og grib fat i rattet.
• Vær klar til at styre!

AktiviteterAktiviteter
Kørestyring

Du kan anvende kørestyringen i aktiviteterne Pro Race, Battle Race, Xbox LIVE® Race, 
Stunt, Dash og Smash.

SSSSSSSSSSSSSååååååååååååådddddddddddddaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnn  ssssssssssstttttttttttyyyyyyyyyyyyyrrrrrreeeeeerrr du

SSSSSSSSSSSSSSSSSSååååååååååååååååååddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnn 
  drifter du

TTTTTTTTTTTTTTTTTTuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooo

PPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeee

Drej "rattet" for at styre. Du skal ikke 

bekymre dig om at accelerere eller 

bremse – det klarer spillet for dig.

Læn dig ind i svingene for at 

drifte (skride ud).

Træk begge arme tilbage for at lade din 

turbo op, og skub frem for at 

aktivere den. Jo mere du lader op, jo 

længere varer din turbo.

Brug vejledningsgestus (hold hånden ud til venstre 

side) for at sætte spillet på pause. Du får adgang til 

dit Dashboard ved at vælge det i Pause-menuen.
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Måder at spille påMåder at spille på
Du kan spille alle aktiviteter i Kinect Joy Ride alene eller sammen med venner.

Pro Race & Battle Race: Kør alene mod syv computerstyrede modstandere, 
eller kør i direkte duel med en ven.

Xbox LIVE Race: Kør mod op til syv andre spillere via Xbox LIVE.

Stunt og Dash: Kør alene eller i direkte duel med en ven.

Smash og Trick: Kør alene eller side om side med en ven.

KalibreringKalibrering
Hvis du ikke står optimalt placeret i spilleområdet under spillet, vil spillet hjælpe dig med at 
fi nde den perfekte placering.

Hvis spillet helt mister sporingen af dig, vises skærmen Come Back, der hjælper dig tilbage 
i spilleområdet. Alle aktive spillere skal stå inden for det røde område, før spillet kan 
fortsætte.

Pro RacePro Race
Det er dig mod syv andre kørere. Træd sømmet i bund, og kom først 
over målstregen!

Battle RaceBattle Race
Det er ikke nok bare at køre i Battle Race-aktiviteter. Der ligger kasser med genstande spredt 
ud over banen. Ødelæg en for at få en seriøs fordel, som du kan bruge til at drøne ind på 
førstepladsen med! 

Xbox LIVE Race:Xbox LIVE Race:
Kør online, og se, hvordan du klarer dig mod op til syv andre spillere via Xbox LIVE. Og husk: 
Det handler om at have det sjovt! 

Sådan deltager du i et Xbox LIVE Race
1.1. Vælg dine spillere.

• Vælg spillerprofi ler for dem, der gerne vil spille. Op til to spillere kan spille side 
om side online. Kun spillere med Xbox LIVE Gold-medlemskab og deres gæster 
kan spille.

2.2. Vælg spiltype.
• Beslut, om du vil spille med tilfældige spillere fra hele verden eller kun med Xbox 

LIVE-venner.

3.3. Deltag i en lobby.
• Inviter dine venner.

4.4. Stem på en bane.
• Stem på den bane, du gerne vil køre på. Hver spiller får en stemme.

5.5. Kør på banen med fl est stemmer.
• Kør på den tilfældigt valgte bane blandt alle de baner, der fi k stemmer.

StuntStunt
Kør op af siden af halvrøret, og få luft i håret. Drej, vend eller rul din bil rundt for at komme 
så højt op som muligt og få point. Få en highscore, og imponer alle vennerne. Brug turbo for 
at fl yve højere, ødelæg bonusgenstande for at få point, og kør gennem glasruder for at øge 
din fordobler.

DashDash
Koncentrer dig om at komme først over målstregen uden at bekymre dig om at styre – du 
skal bare skifte kørebane. Brug din turbo så ofte som muligt for at køre hurtigere. Men vær 
forsigtig! Hvis du rammer en forhindring, vil du kortvarigt miste fart.GGGGGGGGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeee

Når du har samlet en genstand 

op, skal du række hånden ud mod 

den for at bruge den.
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SmashSmash
Slip din indre murbrækker løs! Ødelæg alle de store statuer ved at styre ind i dem, 
og ødelæg boss-statuen for at afslutte runden.

TrickTrick
Du skal op under skyerne og prøve at matche så mange vanvittige poseringer som muligt, 
før tiden løber ud. Hvis du misser for mange, må din bil udføre en nødlanding i utide!

Gem dine fremskridt
Hvis du og dine venner spiller lokalt på din Xbox 360, bliver alles resultater gemt i det 
samme spil på din konsol.

• Dette spil bliver gemt automatisk. Du må ikke slukke eller genstarte din konsol, 
mens spillet gemmes.

• De enkelte spillere kan stadig opnå gennemførelser.

• Se www.xbox.com/support for oplysninger om, hvordan du sletter gemte data 
på din Xbox.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPoooooooooooooooooosssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssss

Tag billederTag billeder
Mens du spiller, tager Kinect billeder af dine bedste øjeblikke. Dine billeder venter på dig 
ved slutningen af en aktivitet, ligesom efter en tur i rutsjebanen.

OplåsningerOplåsninger
Lås op for et stort udvalg af baner ved at få fans! 

Du låser også op for køretøjer ved at få fans – vælg det køretøj, der passer til din stil!

Hvad er din stil?
Vælg din yndlingsmodel, stil og farve ved at vælge Cars i Main Menu.

KinectShare
Du kan overføre dine bedste billeder til 
KinectShares gruppeside ved at vælge 
Send Photo. 

Besøg www.Kinectshare.com for at se 
dine billeder på nettet og sende dem til 
dine venner på Facebook og Twitter!

LeaderboardsLeaderboards
Vil du se, hvordan du klarer dig i forhold til dine venner og resten af verden?

Hvis du er tilsluttet til Xbox LIVE, bliver din score automatisk slået op på Xbox LIVE 
leaderboards ved slutningen af en aktivitet.

Du kan se din placering ved at åbne leaderboards, når en aktivitet slutter, eller via 
menuen Extras .

Efterlign silhouetten 

for at matche 

poseringen.

Siig "a"appppp elelsis n"!!
Hold øjee mmedd d ette ikon,n, nnåråå  

spilillelelet tt skss all ttttilii  at 
tage eeett bibbilledededede.e.etage eet billeddde.
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Dokumentet leveres “som det er”. Oplysninger og synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, 
heriblandt URL og referencer til andre websites, kan ændres uden varsel. Du bruger det på eget ansvar. 
Nogle af eksemplerne i dokumentet er fi ktive og kun givet som illustration. Ligheder eller forbindelser 
med virkeligheden er utilsigtet og skal ikke udledes heraf.

Dokumentet giver dig ingen juridiske rettigheder til nogen som helst intellektuelle ejendomsrettigheder 
over Microsoft-produkter. Du må kopiere og bruge dette dokument til dine egen brug og reference.

© 2010 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Microsoft Game Studios’ logo, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, og Xbox-logoerne er 
varemærker tilhørende gruppen af Microsoft-selskaber.

Spillet indeholder produktnavne, som leveres af deres respektive sponsorer. 

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

Kinect Joy Ride bruger Havok™: © Copyright 1999–2010. Havok.com Inc. (eller dets licenshavere). 
Alle rettigheder forbeholdes. Læs mere på www.havok.com.

Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

VFX lavet med Fork Particle.

Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

www.xbox.com/KinectJoyRide
For at se navnene på folkene bag dette spil skal 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lisää turvallisuustietoja on takakannen sisäpuolella.
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Kinect esittelyssä Kinect esittelyssä 

Kinect-opasele
Avaa Kinect™-opas ojentamalla vasen kätesi vasemmalle ja alas. 
Jos sinulla on peli kesken, valitse Kinect Guide (Kinect-opas) 
Pause (Tauko) -valikosta.

Pelialueen määrittäminen
Tärkeimmät seikat pelialueen määrittämissessä ovat:

• Aseta Xbox 360 Kinect™ -sensori paikkaan, josta se näkee sinut selvästi.

• Älä seiso liian lähellä sensoria tai liian kaukana siitä.

• Siirrä kaikki tavarat pois tieltäsi. Älä seiso huonekalujen päällä tai taivuta itseäsi 
taaksepäin sohvan päälle pelatessasi!

Jos pelaajia on yksi kerrallaan, seiso vähintään kahden metrin päässä sensorista. 
Paras etäisyys yhdelle tai kahdelle pelaajalle on noin kolme metriä. 

Kinect-viritin
Jos tuntuu, että Kinect-sensori ei näe sinua kunnolla, avaa Kinect-opas ja valitse 
Kinect Tuner (Kinect-viritin). Viritin opastaa sinua testeillä varmistaakseen, että 
sensori näkee sinut. Voit myös painaa Xbox 360 -ohjaimen Xbox®-opas-näppäintä, 
valita kohdan Settings (Asetukset) oikealta välilehdeltä, ja sieltä kohdan 
Kinect Tuner (Kinect-viritin). Lisäohjeita on osoitteessa www.xbox.com/support.

Vinkkejä Kinectillä 
pelaamiseen

• Seiso sensoria päin.

• Käytä vaatteita, jotka vastaavat kehosi muotoja. 
Hameet ja löysät hihat voivat saada Kinectin 
tulkitsemaan liikkeesi väärin. 

• Suora auringonvalo voi häiritä sensoria.

KiKiKiKiKK neneneneneneectctctctccc  J J J JJoyoyoyoyoy R R R Rididididdeeeeeee - - -- pepepeepeepeeep liliillililil äää ä ä ä eee
pepepepepeelalalalaaatatatataatataananananan vvvvvvaiaiaiaiaia nnnnnn KiKiKKiKiKiK neneneneneneneeeectctcctctctc ililililililläläläläälä,,,pepepepeeelalalalaaatatatataanananan v v v vvvvaiaiaiaiaia n n n n KiKiKiKiKiineneneeneeenectctctctcttc ilililililillällääll , , , , 
eeeeeieieieieieieikäkäkäkäkäkää s s s sitititittä ä ää ää vovovovovovoi i i i i i pepepepepepelalalaalalaatatatatataaa X XXXXXXXbobobobobobob x x x xx
33333336363636363660 0 0000 0 -o-o-o-o-oohjhjhjhjhjhjjaiaiaiaiaimememememellllllllla.a.a.a.aaa

Vinkki
Vinkki

Tervetuloa Kinect Joy RideenTervetuloa Kinect Joy Rideen
Valikkojen käyttäminen

Valikkojen käyttäminen on helppoa! Noudata näitä helppoja ohjeita.

• Ojenna kätesi näyttöä kohti ja liikuta sitä ympäriinsä, kunnes näet osoittimen liikkuvan. 

• Valitse näppäin siirtämällä osoitin sen kohdalle ja pitämällä kättäsi paikoillaan 
näppäimen päällä. Näppäin valitaan, kun ympyrä täyttyy.

Kun osoitin näyttää tältä, 
mitään ei ole valittuna. 

Valitse näppäin pitämällä kättäsi sen 
yllä, kunnes ympyrä täyttyy.

Peliin pääseminen
Haluatko pelata? Näin se käy!

1.1. Valitse peli.
• Aloita pelaaminen pitämällä kättä Play (Pelaa) -näppäimen yllä.

2.2. Valitse pelattava aktiviteetti.
• Valitse aktiviteetti pitämällä kättä sen näppäimen yllä.
• Valitse How to Play (Peliohjeet), jos haluat tietää aktiviteeteista enemmän.

3.3. Valitse rata.
• Selaa ratoja pitämällä kättä vasemman tai oikean nuolen yllä.
• Kun näet haluamasi radan, valitse se pitämällä kättä kuvan yllä.

4.4. Valitse kuka haluat olla.
• Jos olet pelannut tällä konsolilla ennenkin, Kinect yrittää tunnistaa sinut.
• Voit olla kuka tahansa sisäänkirjautuneista pelaajista.
• Voit myös valita jonkun neljästä valmiista avatarista.
• Jos kaipaat kertausta ohjaamisesta, valitse How to Play (Peliohjeet).

5.5. Nosta kätesi ja tartu ohjauspyörään.
• Valmistaudu ohjaamaan!
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AktiviteetitAktiviteetit
Perusohjaaminen

Voit käyttää perusohjaamista seuraavissa aktiviteeteissa: Pro Race (Ammattilaiskisa), 
Battle Race (Taistelukisa), Xbox LIVE® Race (Xbox LIVE® -kisa), Stunt (Stuntti), Dash 
(Pikakisa) ja Smash (Törmäily).

OOOOOOOOOOOOOhhhhhhhhhhhhhjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiinnnnnnnnneeeeeennnnnn

DDDDDDDDDDDDDDDDDDrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiffffffffffffffffffttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnn

LLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssäääääääääääääääääätttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooo ((((((((((((((((((bbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooooooooosssssstttttiiiii)))))))))))))))))

TTTTTTTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooooooo

Ohjaa kääntämällä "rattia". Älä murehdi 

kiihdyttämisestä tai jarruttamisesta — 

peli huolehtii niistä puolestasi.

Driftaa kallistumalla 

mutkissa.

Lataa lisäteho vetämällä molemmat kädet 

taakse, ja aktivoi se työntämällä kädet 

eteenpäin. Mitä enemmän lataat, sitä 

pidempään lisäteho kestää.

Pysäytä peli käyttämällä opaselettä (ojenna kätesi 

vasemmalle ja alas). Voit käyttää käyttöliittymää 

valitsemalla sen Pause (Tauko) -valikosta.

PelitavatPelitavat
Kaikkia Kinect Joy Riden aktiviteetteja voi pelata yksin tai ystävien kanssa.

Pro Race (Ammattilaiskisa) ja Battle Race (Taistelukisa): Haasta seitsemän tietokoneen 
ohjaamaa vastustajaa yksin, tai kisaa ystävää vastaan.

Xbox LIVE Race (Xbox LIVE -kisa): Kisaa korkeintaan seitsemää ihmiskuljettajaa vastaan 
Xbox LIVE -palvelussa.

Stunt (Stuntti) ja Dash (Pikakisa): Pelaa yksin tai kisaa ystävää vastaan.

Smash (Törmäily) ja Trick (Temput): Pelaa yksin tai yhdessä ystävän kanssa.

KalibrointiKalibrointi
Jos et ole pelin aikana parhaassa kohdassa pelialueella, peli auttaa sinua löytämään sen.

Jos peli kadottaa sinut näkyvistään, näytölle ilmestyy Come Back (Tule takaisin) -ruutu, joka 
opastaa sinut pelialueelle. Peli jatkuu vasta, kun kaikki aktiiviset pelaajat ovat punaisella 
alueella.

Pro Race (Ammattilaiskisa)Pro Race (Ammattilaiskisa)
Kilpailet seitsemää muuta kuljettajaa vastaan. Paina kaasu pohjaan, kun kisa alkaa ja yritä 
ehtiä ensimmäisenä maaliin!

Battle Race (Taistelukisa)Battle Race (Taistelukisa)
Battle Racessa et voita keskittymällä vain ajamiseen. Löydät tavaralaatikoita ympäri rataa. 
Riko niitä, niin saat voimallisia lisätehoja, joiden avulla voit kiitää voittoon! 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttt
Kun olet poiminut esineen, voit 

käyttää sen työntämällä kätesi 

sitä kohti.
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Xbox LIVE Race Xbox LIVE Race 
(Xbox LIVE -kisa)(Xbox LIVE -kisa)

Kisaa verkossa ja katso miten pärjäät jopa seitsemää ihmiskuljettajaa vastaan Xbox LIVE 
-palvelussa. Muista, että kyse on vain hauskasta pelistä! 

Xbox LIVE Raceen liittyminen
1.1. Valitse pelaajat.

• Valitse halukkaiden pelaajien profi ilit. Korkeintaan kaksi voi pelata verkossa 
rinnakkain. Vain Xbox LIVE Gold -jäsenet ja heidän vieraansa voivat pelata.

2.2. Valitse pelityyppi.
• Päätä, haluatko pelata ympäri maailmaa olevien satunnaisten pelaajien kanssa vai 

ainoastaan Xbox LIVE -ystäviesi.

3.3. Liity aulaan.
• Kutsu ystäväsi.

4.4. Äänestä rataa.
• Äänestä rataa, jolla haluat pelata. Jokainen pelaaja saa äänestää.

5.5. Kilpaile voittaneella radalla.
• Kilpaile radalla, joka valitaan satunnaisesti ääniä saaneiden ratojen joukosta.

Stunt (Stuntti)Stunt (Stuntti)
Aja ulos half-pipesta ja tee uskomattomia hyppyjä. Pyöritä, kieritä tai kieputa autollasi 
hyvät pisteet mielettömissä korkeuksissa. Tee ennätystulos ja vaikutus ystäviisi. 
Lisäteholla pääset korkeammalle, bonusesineitä rikkomalla saat pisteitä ja lasien läpi 
törmäilemällä nostat pistekerrointasi.

Dash (Pikakisa)Dash (Pikakisa)
Keskity ajamaan nopeasti ja unohda ohjaaminen — vaihdat vain kaistaa. Käytä lisätehoa 
aina kun voit, jotta pääset nopeammin. Mutta ole varovainen! Jos osut esteeseen, vauhtisi 
hidastuu hetkeksi.

Smash (Törmäily)Smash (Törmäily)
Vapauta sisäinen murskauskuulasi! Tuhoa kaikki isot patsaat törmäämällä niihin, ja tuhoa 
erän lopuksi pomopatsas.

Trick (Temput)Trick (Temput)
Lähde lentoon ja yritä matkia mahdollisimman monta hullua asentoa ennen kuin aika 
loppuu. Jos mokaat liian monta asentoa, autosi tekee ennenaikaisen hätälaskun!

Pelin tallentaminen
Jos sinä ja ystäväsi pelaatte sinun Xbox 360 -järjestelmälläsi, kaikkien tulokset ovat 
mukana pelitallennuksessa ja tallentuvat konsolillesi.

• Tämä peli tallentaa automaattisesti. Älä sammuta konsolia tallennuksen aikana.

• Yksittäiset pelaajat voivat silti ansaita saavutuksia.

• Lisätietoja tallennusten poistamisesta Xboxilta löytyy 
osoitteesta www.xbox.com/support.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAsssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooootttttttttttttttttt

Avattavat bonuksetAvattavat bonukset
Voit avata monenlaisia ratoja keräämällä faneja! 

Faneja keräämällä voit avata myös ajokkeja — valitse sellainen, joka sopii tyyliisi!

Mikä on tyylisi?
Valitse lempimallisi, -tyylisi ja -värisi valitsemalla kohta Cars (Autot) Main Menusta 
(Päävalikosta).

Matki siluetin 

asentoa.
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ValokuvaaminenValokuvaaminen
Kinect tallentaa parhaat pelihetket valokuvina. Valokuvat odottavat sinua aktiviteetin 
loputtua, aivan kuten huvipuistoajelun jälkeen.

KinectShare
Valitsemalla kohdan Send Photo 
(Lähetä kuva) voit lähettää parhaat 
hetkesi KinectShare-yhteisön sivuille. 

Käy osoitteessa www.Kinectshare.com 
katsomassa kuviasi verkossa ja lähetä 
niitä ystävillesi Facebookiin ja Twitteriin!

Leaderboardit (tilastot)Leaderboardit (tilastot)
Haluatko tietää miten hyvin pärjäät ystävillesi ja muulle maailmalle?

Jos sinulla on aktiviteetin loputtua yhteys Xbox LIVE -palveluun, tuloksesi lisätään 
automaattisesti Xbox LIVE -leaderboardeihin.

Voit katsoa sijoituksesi leaderboardeista aktiviteetin lopuksi tai Extras (Ekstrat) 
-valikosta.

SaSanono m muiuikkk u!!
Tästä kuk vakkk eesta tieddätät 

mimilllllloioio n nn pepelill  oon 
ottamaaassss aaa kuuuuvavavan.ottamaasss a kuuvavv n.

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, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE ja Xbox-logot ovat 
Microsoft-yhtymän tavaramerkkejä. 

Tämä peli sisältää sponsoreiden tarjoamia tuotebrändejä.

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

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

Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Erikoistehosteet on tehnyt Fork Particle.

Dolby ja kaksois-D ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

www.xbox.com/KinectJoyRide
Tämän pelin tekijäluettelo löytyy osoitteesta 

www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog.

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

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

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

Kinect-järjestelmään liittyvien ohjeiden saaminen
Lue lisätietoja osoitteesta Xbox.com.
Lisätietoja Kinect-järjestelmästä, mukaan lukien opetusohjelmia, on osoitteessa 
www.xbox.com/support.
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Rajoitettu takuu koskien Xbox-peliohjelman (“pelin”) kopioita 

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

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

Lakisääteiset oikeudet. Sinulla voi olla lakisääteisiä oikeuksia myyjän suhteen. Microsoftin 
rajoitettu takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin. 
JOS PELIÄ EI OLE OSTETTU HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN (ELI ET OLE 
KULUTTAJA) 
Seuraavat ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa. 

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

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

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

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

Kinect Guide-bevegelsen
Når du skal aktivere Kinect™ Guide, holder du venstre hånd ut 
og ned til venstre. Hvis du er midt i spillet, velger du Kinect Guide 
på Pause-menyen.

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

• Plasser Xbox 360 Kinect™ Sensor på et sted der den kan se deg klart.

• Ikke stå for nær eller for langt unna sensoren.

• Rydd bort saker og ting. Ikke stå på møbler eller bøy deg bakover over sofaen når 
du spiller!

Når én person skal spille om gangen, skal du stå minst 2 meter fra sensoren når du 
starter. Den beste avstanden for én til to spillere er ca. 2,5 meter. 

Kinect-feilsøking
Hvis du tror at Kinect Sensor har problemer med å se deg, aktiverer du Kinect Guide 
og velger Kinect-feilsøking. Feilsøkingen veileder deg gjennom noen tester for 
å sjekke at sensoren kan se deg. Alternativt trykker du Xbox® Guide–knappen 
på Xbox 360 Håndkontroller, velger Settings (høyre fl ik), og velger deretter 
Kinect Tuner. For mer hjelp går du til www.xbox.com/support.

Tips for spilling med Kinect
• Stå med vendt mot sensoren.

• Prøv å ha på klær som følger kroppsformen din. 
Skjørt eller store ermer kan føre til at Kinect leser 
bevegelsene dine feil. 

• Direkte sollys kan forstyrre sensoren. KiKiKiKiKK neneneneneneectctctctccc  J J J JJoyoyoyoyoy R R R Rididididdeeeee e e ee r r rrreee
ekekekekeekskskskskss lululululuuusisisiss vtvtvtvtvtvt fffffforororoororor KKKKKKKinininininini ececececeeceeececee ttttt ogogogogogogoekekekekkksksksksksks lulululusisisisivtvtvtvtt f f ff f fororororoo  K K KKKKiniininnii ecececeeceecect t t ttt ogogogogogog  
kkkkkakakakakakakan n n n nnn ikikikikkkekekekeeke s sss sspipipipipiipillllllllllesesesesesses m m m mmededededededed X X XX XXXbobobobob x x x x
3333336363636363660 0 0000 HåHåHåHåHåHååndndndndndnn kokokokokontntnttnntrororoorrrr llllllll ...

Nyttig 
Nyttig tipstips

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

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

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

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

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

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

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

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

Se innsiden av permen bakerst i brukerhåndboken 
for mer sikkerhetsinformasjon.

NORSK
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Velkommen til Kinect Joy RideVelkommen til Kinect Joy Ride
Navigere i menyer

Å navigere i menyene er enkelt! Bare følg denne enkle fremgangsmåten.

• Strekk hånden frem mot skjermen, og beveg den rundt helt til du ser at markøren 
beveger seg. 

• Når du skal velge en knapp, fl ytter du markøren til knappen og holder hånden stille slik 
at markøren blir stående over knappen. Når sirkelen er full, er knappen valgt.

Når markøren ser slik ut, er 
ingenting valgt. 

Når markøren står over en knapp, venter du 
til den indre sirkelen er full, før du velger den.

Bli kjent med spillet
Klør du i fi ngrene etter å spille? Slik gjør du det!

1.1. Velg å spille.
• Hold markøren over Play (spill) for å starte å spille.

2.2. Velg aktiviteten du vil spille.
• Velg aktiviteten ved å holde markøren over en knapp.
• Velg How to Play (slik spiller du) hvis du vil vite mer om aktivitetene.

3.3. Velg en bane.
• Hold markøren over venstre eller høyre pil for å bla gjennom de tilgjengelige 

banene.
• Når du ser banen du ønsker, holder du markøren over bildet for å velge den.

4.4. Velg hvem du vil være.
• Hvis du har spilt på denne konsollen før, vil Kinect prøve å gjenkjenne deg.
• Du kan spille som hvilken som helst innlogget spiller.
• Eller du kan velge å spille som en av fi re ferdiglagede avatarer.
• Hvis du ønsker en påminnelse om kontrollene, velger du How to Play (slik spiller du).

5.5. Løft armene og ta tak i rattet.
• Gjør deg klar til å styre!

AktiviteterAktiviteter
Standard kjørekontroller

Du kan bruke standard kjørekontroller i aktivitetene Pro Race, Battle Race, Xbox LIVE® 
Race, Stunt, Dash og Smash.

SSSSSSSSSSSSStttttttttttttyyyyyyyyyyyyyrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeee

SSSSSSSSSSSSSSSSSSllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeee

BBBBBBBBBBBBBBBBBBoooooooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssstttttttttttttttttt ((((((((((((((((((ttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooo))))))))))))))))))

PPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeee

Drei på “rattet” for å styre. Du trenger 

ikke å tenke på å gi gass og bremse  - 

 dette gjør spillet for deg.

Len deg innover i svingene 

for å sladde.

Trekk begge armene bakover for å lade opp 

turbo, og skyv dem fremover for å 

aktivere den. Jo mer du lader opp, desto 

lengre varer turbokraften.

Bruk guidebevegelsen (hold hånden ut og ned 

til venstre) for å ta pause i spillet. Du kan åpne 

Dashboard ved å velge det på Pause-menyen.
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SpillvarianterSpillvarianter
Alle Kinect Joy Ride-aktiviteter kan spilles alene eller sammen med venner.

Pro Race & Battle Race (proffl øp og duell-løp): Prøv deg mot sju datastyrte førere 
på egenhånd, eller kjør om kapp med en venn side om side.

Xbox LIVE Race: Kjør mot opptil hele syv andre sjåfører via Xbox LIVE.

Stunt and Dash (stunt og spurt): Spill alene eller konkurrer mot en venn side om side.

Smash and Trick (knus og triks): Spill alene eller samarbeid med en venn side om side.

KalibreringKalibrering
Hvis du ikke har optimal posisjon i spilleområdet, vil spillet hjelpe deg å fi nne 
det perfekte punktet.

Hvis spillet mister deg helt av syne, vises skjermen Come Back (kom tilbake) og hjelper deg 
inn i spilleområdet igjen. Alle aktive spillere må plassere seg innenfor det røde feltet for at 
spillet skal fortsette.

Pro Race (proffl  øp)Pro Race (proffl  øp)
Deg er du mot syv andre sjåfører. Tråkk klampen i bånn så snart løpet starter, og prøv å bli 
førstemann over målstreken!

Battle Race (duelløp)Battle Race (duelløp)
Det er ikke nok å bare konsentrere seg om kjøringen i Battle Race aktivitetene. Du kan 
fi nne gjenstandsbokser spredt utover på hele banen. Knus en for å få en kraftig fordel, og 
bruk den deretter til å sprenge deg frem til seier! 

Xbox LIVE Race Xbox LIVE Race 
(Xbox LIVE-løp)(Xbox LIVE-løp)

Kjør løp over Internett, og se hvordan du hevder deg mot opptil syv andre sjåfører via 
Xbox LIVE. Men husk: Dette handler om spill og moro! 

Bli med i et Xbox LIVE-løp
1.1. Velg spillerne dine.

• Velg spillerprofi lene til dem som vil spille. Opptil to spillere kan spille online side om 
side. Bare spillere med Xbox LIVE Gold-konto og deres gjester kan spille.

2.2. Velg spilltype.
• Velg om du vil spille mot tilfeldige spillere fra ulike steder i verden, eller bare mot 

Xbox LIVE-venner.

3.3. Gå inn i en lobby.
• Inviter venner.

4.4. Stem på en bane.
• Stem på banen du vil spille. Hver spiller får en stemme.

5.5. Kjør på banen som vinner.
• Konkurrer på banen som er valgt tilfeldig fra alle banene som har fått stemmer.

StuntStunt
Kjør ut fra siden av halfpipen, og gjør noen sinnssyke hopp. Snurr, ta salto eller rull bilen 
for å ta en masse poeng når du når utrolige høyder. Oppnå en høy poengsum og imponer 
alle vennene dine. Bruk turbo for å hoppe høyere, knus bonusgjenstander for å ta poeng og 
krasj gjennom vindusruter for å øke multiplikatoren.

Dash (spurt)Dash (spurt)
Konsentrer deg om å komme fort i mål, og ikke bry deg om å styre - bare bytt fi l. Husk å bruke 
turbo når det er mulig å kjøre fortere. Men vær forsiktig! Hvis du treffer en hindring, mister 
du farten en kort stund.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrr
Når du har plukket opp en 

gjenstand, rekker du hånden ut 

mot gjenstanden for å bruke den.
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Smash (knus)Smash (knus)
Slipp løs dine destruktive krefter! Ødelegg alle de store statuene ved å kræsje i dem, og 
knus den store boss-statuen for å fullføre runden.

Trick (triks)Trick (triks)
Hopp himmelhøyt og prøv å etterligne så mange sinnssyke triks som du kan før tiden er ute. 
Hvis du bommer på altfor mange, må bilen gjøre en for tidlig nødlanding!

Lagre fremdriften
Hvis du og vennene dine spiller lokalt på din Xbox 360, bidrar resultatene til alle 
deltakerne til det samme lagrede spillet og blir lagret på konsollen din.

• Dette spillet blir lagret automatisk. Ikke slå av eller nullstill konsollen mens lagring 
pågår.

• Enkeltspillere kan fremdeles vinne prestasjoner.

• For informasjon om hvordan du sletter lagrede data fra Xbox, 
kan du se www.xbox.com/support.

TTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkksssssssssssss

Ta bilderTa bilder
Mens du spiller, vil Kinect ta bilde av de aller beste øyeblikkene. Akkurat som etter du har 
kjørt en berg-og-dalbane, så ligger bildene og venter på deg ved enden av en aktivitet.

BonusgjenstanderBonusgjenstander
Lås opp mange ulike og varierte baner ved å vinne fans! 

Når du får fans, låser du også opp biler  -  velg den som passer best til din stil!

Hva er din stil?
Velg din yndlingsmodell, stil og farge ved å velge Cars (biler) på hovedmenyen.

KinectShare
Hvis du velger Send Photo (send bilde), 
kan du laste opp dine beste øyeblikk til 
nettstedet for KinectShare-fellesskapet. 

Gå til www.Kinectshare.com for å se på 
bildene dine på nettet, og send dem til 
vennene dine på Facebook og Twitter!

LeaderboardLeaderboard
Vil du vite hvordan du ligger an i forhold til venner og resten av verden?

Etter at en aktivitet er ferdig, og du er koblet til Xbox LIVE, blir poengsummen din 
automatisk lagt inn på resultatoversikten for Xbox LIVE.

Du kan sjekke plasseringen din ved å åpne resultatlisten etter en aktivitet eller på menyen 
Extras (ekstrainnhold.)

Etterligne silhuetten 

for å få til riktig triks.

Smmill ttilil kkamamera!a!!
Se etterr ddettee ikonet for r å å fåfåf
vite når sspipipilllll etee  er rr i ferd medd 

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

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

© 2010 Microsoft Corporation. Med enerett.

Microsoft, Microsoft Game Studios-logoen, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-logoene 
er varemerker for Microsoft-selskapsgruppen. 

Dette produktet inneholder noen produktmerker som er levert av sine respektive sponsorer.

Copyright © 2006–2010 Audiokinetic Inc.  Med enerett.

Kinect Joy Ride bruker ses Havok™: © Copyright 1999–2010. Havok.com Inc. (eller deres lisensutstedere). 
Med enerett. Se www.havok.com for nærmere informasjon.

Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Med enerett.

VFX drives av Fork Particle.

Dolby og det dobbelte D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

www.xbox.com/KinectJoyRide
Hvis du vil se listen over personer som har jobbet med dette spillet, går du til 

 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
Irland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ytterligare säkerhetsinformation hittar du på insidan av bakre omslaget.

SVENSKA
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Introduktion till Kinect Introduktion till Kinect 

Kinect-guiderörelsen
För att aktivera Kinect™-guiden håller du vänsterhanden vid din 
vänstra höft. Om du är mitt i ett spel väljer du Kinect-guiden 
i Pause-menyn (Paus).

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

• Placera Xbox 360 Kinect™-sensorn på en plats där den kan se dig tydligt.

• Stå inte för nära sensorn eller för långt ifrån den.

• Flytta undan saker som står i vägen. Stå inte på möbler eller bakåtböjd över soffan 
när du spelar!

Om du spelar ensam ska du stå minst 2 meter från sensorn när du börjar. Om ni är två 
som spelar samtidigt är rekommenderat avstånd cirka 3 meter. 

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

Tips för att spela Kinect
• Vänd dig mot sensorn.

• Försök ha på dig kläder som passar din kroppsform. 
Kjolar och vida ärmar kan göra att Kinect misstolkar 
dina rörelser. 

• Direkt solljus kan störa sensorn. KiKiKiKiKK neneneneneneectctctctccc  J J J JJoyoyoyoyoy R R R Rididididdeeeeeee ä ä ää r r rrreee
exexexexee klklklklklklususususuusivivivivvtttttt föföföföfööörrrrrrr KiKiKiiKiKiK nenenenenenen ctctctctctctctcctc ooooochchchchchchexexexexxklklklklkk ususususivivivt t tt föföföföööför r r rrr KiKiKiKiK nenenenenn ctctctctctcctct o o oooochcchchchch 
kkkkkakakakakakakan n n n nnn ininininnteteteteee s s ss sspepepepepepeelalalalalalass ss ss mmememememeed d d ddddd XbXbXbXbXbXbX oxoxoxox   
33333336363636363660-0-00-0-0-0 hahahahahahandndndndndnn kokokkokokontntnttnntrororororrr lllllll eneneneenen..

TipsTips

Välkommen till Kinect Joy RideVälkommen till Kinect Joy Ride
Navigera i menyer

Det är enkelt att navigera i menynerna! Följ bara de här enkla stegen.

• Sträck fram handen mot skärmen och rör på den tills du ser att markören rör sig. 

• När du ska välja en knapp fl yttar du markören till den och håller sedan handen stilla så 
att markören svävar ovanför knappen. När cirkeln har fyllts helt har knappen valts.

När markören ser ut så här har 
ingenting valts. 

När du svävar ovanför en knapp ska du 
vänta tills den inre cirkeln har fyllts för 
att välja den.

Komma igång med spelet
Ivrig att börja spela? Så här gör du!

1.1. Välj att spela.
• Sväva ovanför knappen Play (Spela) för att börja spela.

2.2. Välj den aktivitet som du vill spela.
• Sväva ovanför en knapp för att välja aktivitet.
• Välj How to Play (Så spelar man) om du vill veta mer om aktiviteterna.

3.3. Välj en bana.
• Sväva ovanför den vänstra eller högra pilen för att bläddra genom alla tillgängliga 

banor.
• När du ser den bana som du vill ha svävar du ovanför bilden för att välja den.

4.4. Välj vem du vill vara.
• Om du har spelat på den här konsolen tidigare försöker Kinect känna igen dig.
• Du kan spela som en valfri inloggad spelare.
• Eller så kan du välja att spela som en av fyra förskapade avatarer.
• Om du behöver bli påmind om kontrollerna väljer du How to Play (Så spelar man).

5.5. Lyft armarna och greppa ratten.
• Gör dig redo att styra!
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AktiviteterAktiviteter
Vanliga körkontroller

Du kan använda vanliga körkontroller i aktiviteterna Pro Race (Proffslopp), Battle Race 
(Stridslopp), Xbox LIVE® Race (Xbox LIVE-lopp), Stunt (Stunt), Dash (Sprinterlopp) och 
Smash (Kollision).

SSSSSSSSSSSSStttttttttttttyyyyyyyyyyyyyrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaa

SSSSSSSSSSSSSSSSSSllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaa

BBBBBBBBBBBBBBBBBBoooooooooooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaa

PPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vrid på "ratten" för att styra. Bry dig inte 

om att gasa eller bromsa – det sköter 

spelet åt dig.

Luta dig in i svängarna för att 

sladda.

Dra båda armarna bakåt för att ladda 

boosten och tryck dem sedan 

framåt för att aktivera den. Ju mer du 

laddar desto längre blir boosten.

Använd Guiderörelsen (håll handen vid vänster 

höft) för att pausa spelet. Du kommer till konsolens 

Dashboard genom att välja det i Pause-menyn 

(Paus).

SpelsättSpelsätt
Du kan spela Kinect Joy Ride-aktiviteter ensam eller med dina kompisar.

Pro Race (Proffslopp) & Battle Race (Stridslopp): Utmana sju datorstyrda förare på egen 
hand eller tävla sida vid sida mot en kompis.

Xbox LIVE Race (Xbox LIVE-lopp): Tävla mot sju andra mänskliga förare via Xbox LIVE.

Stunt (Stunt) och Dash (Sprinterlopp): Spela ensam eller tävla sida vid sida mot en kompis.

Smash (Kollision) och Trick (Trick): Spela ensam eller samarbeta sida vid sida med en 
kompis.

KalibreringKalibrering
Om inte din position i spelområdet är optimal under spelets gång hjälper spelet dig att hitta 
den perfekta punkten.

Om spelet tappar bort dig helt visas skärmen Come Back (Kom tillbaka) och guidar dig 
tillbaka in i spelområdet. Alla aktiva spelare måste ställa sig i det röda området innan spelet 
kan fortsätta.

Pro Race (Proff slopp)Pro Race (Proff slopp)
Det är du mot sju andra förare. Kör så det ryker så fort loppet startar och försök komma först 
över mållinjen!

Battle Race (Stridslopp)Battle Race (Stridslopp)
I ett Battle Race (Stridslopp) räcker det inte att du fokuserar på körningen. Här och 
där längs banan ligger det lådor med föremål. Krossa en låda för att få en mäktig fördel och 
använd den för att roffa åt dig segern! 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFöööööööööööööööööörrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmåååååååååååååååååållllllllllllllllll
När du har plockat upp ett 

föremål ska du sträcka ut handen 

mot föremålet för att använda 

det.
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Xbox LIVE Race Xbox LIVE Race 
(Xbox LIVE-lopp)(Xbox LIVE-lopp)

Gå online och se hur bra du är jämfört med hela sju andra mänskliga förare som är anslutna 
via Xbox LIVE. Men kom ihåg att det bara är ett spel och ha kul! 

Delta i ett Xbox LIVE Race (Xbox LIVE-lopp)
1.1. Välj dina spelare.

• Välj spelarprofi lerna för dem som vill spela. Upp till två spelare kan spela online sida 
vid sida. Endast spelare med Xbox LIVE-guldkonton och deras gäster kan spela.

2.2. Välj en speltyp.
• Välj om du vill spela med slumpmässigt valda spelare från hela världen eller endast 

Xbox LIVE-kompisar.

3.3. Gå till en lobby.
• Bjud in dina kompisar.

4.4. Rösta på en bana.
• Rösta på den bana som du vill spela på. Alla spelare får varsin röst.

5.5. Tävla på den vinnande banan
• Tävla på den bana som slumpas fram bland alla banor som har fått röster.

Stunt (Stunt)Stunt (Stunt)
Kör av halfpipen och gör ett jättehopp. Snurra och volta med bilen för att få höga poäng på 
imponerande höjder. Slå rekord och imponera på alla dina kompisar. Boosta för att hoppa 
högre, krossa bonusföremål för att få poäng och krascha genom glaspaneler för att öka 
multiplikatorn.

Dash (Sprinterlopp)Dash (Sprinterlopp)
Fokusera på att komma i mål snabbt och bry dig inte om att styra – bara byt fi l. Kom ihåg att 
använda boosten när du har möjlighet för att köra fortare. Men var försiktig! Om du kör på 
ett hinder tappar du fart en kort stund.

Smash (Kollision)Smash (Kollision)
Släpp loss din inre rivningskula! Förstör alla stora statyer genom att krascha in i dem och 
avsluta sedan omgången genom att krossa boss-statyn.

Trick (Trick)Trick (Trick)
Lyft till skyarna och försök härma så många galna poser som möjligt innan tiden är ute. Om 
du missar för många poser måste din bil göra en tidig nödlandning!

Spara dina framsteg
Om du och dina kompisar spelar lokalt på din Xbox 360 bidrar alla spelares resultat 
till samma sparat spel och sparas på din konsol.

• Det här spelet sparas automatiskt. Stäng inte av strömmen eller återställ konsolen 
under processen.

• Enskilda spelare kan fortfarande erhålla prestationer.

• Mer information om hur du raderar sparade data från din Xbox 
fi nns på www.xbox.com/support.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPoooooooooooooooooosssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrr

UpplåsningarUpplåsningar
Lås upp en stor mängd olika banor genom att erhålla fans! 

När du erhåller fans låser du även upp fordon – välj det som bäst passar din stil!

Vilken stil är du?
Välj ut den modell, stil och färg som du föredrar genom att välja Cars (Bilar) i Main Menu 
(Huvudmenyn).

Imitera silhuetten för 

att härma posen.
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Ta fotonTa foton
Kinect fotograferar dina bästa ögonblick medan du spelar. Precis som när du har tagit en 
tur i en berg-och-dalbana väntar dina foton på dig efter en aktivitet.

KinectShare
Om du väljer Send Photo (Skicka 
foto) kan du ladda upp dina bästa 
ögonblick till KinectShare-communityns 
webbplats. 

Gå till www.Kinectshare.com för att 
kolla in dina foton på nätet och skicka 
dem till dina kompisar på Facebook och 
Twitter!

RankningslistorRankningslistor
Vill du veta hur bra du är jämfört med dina kompisar och resten av världen?

Om du är ansluten till Xbox LIVE läggs ditt resultat automatiskt in i Xbox LIVE-
rankningslistorna efter en aktivitet.

Du kan kontrollera hur du ligger till efter en aktivitet via rankningslistorna eller Extras-
menyn (Extramaterial).

SäSäg g omomelelete t!
Håll uutkt ik eefter den härä  
symbbolololenenen förr aa aattttt veta 

när spelet tänäänkekeker tatatata eeett fotto.or spelet tänä ker taa e tt fo

Detta dokument tillhandahålls ”i befi ntligt skick”. Information och åsikter som uttrycks i detta dokument, 
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, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE och Xbox-logotyperna 
är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. 

Detta spel innehåller vissa produktvarumärken som tillhandahålls av respektive sponsor.

Copyright © 2006–2010 Audiokinetic Inc. Med ensamrätt.

Kinect Joy Ride använder Havok™: © Copyright 1999–2010. Havok.com Inc. (eller dess licenstagare). 
Med ensamrätt. Mer information fi nns på www.havok.com.

Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Med ensamrätt.

VFX i samarbete med Fork Particle.

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

www.xbox.com/KinectJoyRide
Information om vilka som har arbetat med detta spel fi nns på 

 www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog.

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

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

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

Få hjälp med Kinect
Läs mer på Xbox.com Mer information om Kinect, inklusive lektioner, hittar du på 
www.xbox.com/support.
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Begränsad garanti för din kopia av Xbox-spelets programvara 
(”Spel”) 

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

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

Lagliga rättigheter. Dina eventuella lagliga rättigheter gentemot återförsäljaren påverkas 
inte av Microsofts begränsade garanti. 
OM DU INTE KÖPTE SPELET FÖR PERSONLIGT BRUK (D.V.S. OM DU INTE INHANDLAT 
SPELET SOM KONSUMENT)
gäller följande villkor i möjligaste mån, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande 
rätt. 

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

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

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

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

Australia 1 800 555 741  1 800 555 743

Österreich 0800 281 360  0800 281 361

Belgique/België/Belgien 0800 7 9790  0800 7 9791

Česká Republika 800 142365

Danmark 80 88 40 97  80 88 40 98

Suomi/Finland 0800 1 19424  0800 1 19425

France 0800 91 52 74  0800 91 54 10

Deutschland 0800 181 2968  0800 181 2975

Eλλáδa 00800 44 12 8732  00800 44 12 8733

Magyarország 06 80 018590

Ireland 1 800 509 186  1 800 509 197

Italia 800 787614  800 787615

Nederland 0800 023 3894  0800 023 3895

New Zealand 0508 555 592  0508 555 594

Norge 800 14174  800 14175

Customer Support
Polska 00 800 4411796

Portugal 800 844 059  800 844 060

Россия  8 (800) 200-8001

España 900 94 8952  900 94 8953

Saudi 800 8443 784

Slovensko 0800 004 557

Sverige 020 79 1133  020 79 1134

Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667  0800 83 6668

South Africa 0800 991550

UAE 800 0 441 1942

UK 0800 587 1102  0800 587 1103 

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

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

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


