
 Figyelmeztetés Mielőtt használnád ezt a játékot, olvasd el az 
Xbox 360® konzol, a Kinect® érzékelő és a többi kiegészítő kézikönyvét, és ismerkedj 
meg a fontos biztonsági és egészségügyi tudnivalókkal. www.xbox.com/support.

Fontos egészségügyi fi gyelmeztetés: Fotoszenzitív epilepsziás roham

Az emberek nagyon kis százalékánál epilepsziás rohamot válthatnak ki a 
videojátékokban előforduló fényvillanások és fényeffektusok. Még olyanok 
esetében is, akik korábban nem szenvedtek el ilyen rohamot, elképzelhető 
olyan nem diagnosztizált állapot, amelynek következtében a képernyő villanó 
fényei fotoszenzitív epilepsziás rohamot váltanak ki. A tünetek közé tartoznak a 
következők: szédülés, látásváltozás, szem vagy arcizomrángás, kezek-lábak görcsei 
vagy rángásai, dezorientáció, zavartság, pillanatnyi tudatvesztés, illetve elesés 
vagy a környező tárgyak által okozott sérülésekhez vezető eszméletvesztés vagy 
rángógörcs. Azonnal hagyd abba a játékot, és fordulj orvoshoz, ha ezeknek a 
tüneteknek bármelyikét tapasztalod. Szülőként gondolj erre, és kérdezd meg 
gyermekeidet a fent említett tünetek esetleges megjelenéséről – gyermekeknél és 
tinédzsereknél nagyobb a hajlam ezekre a rohamokra a felnőtteknél. A kockázat 
tovább csökkenthető a következő módokon: ülj messzebb a képernyőtől; inkább 
kisebb méretű képernyőt használj; játssz jól megvilágított szobában; ne játssz, ha 
álmos vagy fáradt vagy. Ha Neked vagy rokonodnak volt már epilepsziás rohama, 
konzultálj orvosoddal, mielőtt játszani kezdenél!
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GARANCIA
A PlayON garanciát vállal arra, hogy az elektronikus adathordozó, melyen a szoftver 
található, sérülésmentes, hibátlan, vírus által nem fertőzött. Az elektronikus adathordozó 
a vásárlást követő 5 napon belül felfedezett fizikai hibája esetén, mely hiba a szoftver 
használatát lehetetlenné teszi és a használó önhibáján kívül merült fel, a PlayON biztosítja 
az elektronikus adathordozó hibátlan új termékre való cseréjét. Abban az esetben, ha a 
csere nem lehetséges, a PlayON visszatéríti a vételárat. Amennyiben a vásárlást követően 
bármikor megsérülne az elektronikus adathordozó, a Forgalmazó – amennyiben a 
meghibásodott játék még mindig szerepel a PlayON kínálatában – újra cseréli, miután a 
hibás terméket a vásárló a Forgalmazó rendelkezésére bocsátotta, és az adminisztráció 
díját megtérítette. A kapcsolatfelvételt követően a hibás elektronikus adathordozót a 
következő címre kell elküldeni: 1195 Budapest, Hofherr Albert utca 11/a. A garancia magára 
a szoftverre nem vonatkozik. A szerzői jogokkal rendelkező kiadó a szoftverre garanciát 
az adott állapotban vállal. Jelen megállapodás feltételei nem érintik a vásárlótörvényben 
garantált jogait. Ez a garancia a törvényes kötelezettségen felül biztosít olyan kiváltsá-
gos jogokat a PlayON vásárlói felé, melyek gyorsabb, modernebb és kevésbé formális 
úton teszik lehetővé a jogérvényesítést. Ez a garancia kizárólag Magyarország területén 
érvényes. 

SZERZŐI JOGOK
A felelősség kizárása
A PlayON nem vállal jogi felelősséget az esetlegesen fellépő programhibákból, vagy a 
szoftver használatának akadályából eredő felhasználói kárigények vonatkozásában. A Fel-
használó a szoftver helytelen használatából, bizonytalan hardver vagy operációs rendszer 
működésből származó anyagi vagy erkölcsi kárát a PlayON-ra nem háríthatja át.

Szerzői jogi információk
Ellentétes tartalmú jelölés hiányában a szoftver szellemi tulajdonjoga (szerzői vagyoni 
jogosultságok) joga a kiadót illeti. A szoftver szerzői jogi védelem alatt áll Magyarország 
törvényeinek megfelelően. A jogok megsértése súlyos polgári peres és büntetőjogi 
következményeket vonhat maga után. A fenti rendelkezés megsértőivel szemben a 
PlayON minden lehetséges jogi lépést megtesz. A szoftveren, illetve az ahhoz tartozó 
dokumentáción található valamennyi védjegy, megjelölés szintén jogi védelem alatt áll. A 
felhasználó a szoftverre nem nyerhet tulajdonjogot semmilyen formában sem, azonban 
jogában áll a szoftvert felhasználni az alábbi felhasználási engedély szerint, feltéve, hogy 
betartja a felhasználás feltételeit. Minden kifejezetten meg nem adott jogot a PlayON 
magának fenntart.

Felhasználási engedély
Jelen megállapodás alapján vásárló korlátozott és nem kizárólagos felhasználási jogot 
szerez a jelen megállapodás tárgyát képező szoftver használatára. A felhasználónak a 
szoftver letöltésére, illetve használatára kizárólag egy számítógépen van joga. A szoftver 
terjesztése, másolása, üzletszerű kiadása, bérbeadása, anyagi haszonszerzés céljából 
történő bármely felhasználása a PlayON írásbeli hozzájárulása nélkül kifejezetten tilos. 
Nem engedélyezett a szoftver forráskódjának és dokumentációjának valamilyen más 
célú felhasználása valamint átdolgozása. Nem megengedett továbbá a szoftvert más 
számítógépes nyílt vagy zárt hálózatra feltelepíteni és harmadik személynek ezáltal 
szabad felhasználást biztosítani. Nem engedélyezett a szoftvert és annak dokumentációját 
valamely más
weboldalon megjeleníteni és ehhez hozzáférést biztosítani. A szerző kijelenti, hogy 
az általa átadott szoftvernek egyedüli szerzője, és harmadik személynek nincsen joga, 
jogosultsága, amely a felhasználóra a jelen szerződéssel ruházott felhasználási jogokat 
korlátozná, vagy kizárná. A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a szerzői 
jogról szóló törvény, továbbá a Ptk előírásai az irányadóak.

Online Support: http://www.nordicgames.at/index.php/contact
Phone Support: +40 (0) 364 405 777
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BEVEZETÉS
CSAPDÁBA ESVE EGY SÖTÉT ÉS IDEGEN VILÁGBAN, AMELY A 
MEGTISZTÍTÁSODRA VÁR, ÁT KELL KÜZDENED MAGADAT AZ ELLENSÉGES 
HARCOSOK HADÁN, HOGY MEGAKADÁLYOZD A KÜSZÖBÖN ÁLLÓ 
SZENTSÉGTELEN HÁBORÚT, ÉS KÖZBEN MÉG MAGÁT A HALÁLT IS KIJÁTSZD. DE 
MÉG HA KÉPES IS VAGY MEGNYERNI EZT AZ ŐRÜLT CSATÁT, AKKOR IS EL KELL 
PUSZTÍTANOD AZ ÜVÖLTŐ DÉMONOK HORDÁJÁT,  AKIK A VÉREDRE ÉHEZNEK.

FŐMENÜ

• Új Paktum kötése: új egyszemélyes játékot indít.
• Betöltés/mentés: Itt betöltheted egy korábbi mentésedet, vagy 

elmentheted az előrehaladásodat. A mentés csak a játék bizonyos pontjain 
engedélyezett.

• Többszemélyes játék: Új többszemélyes játékot indíthatsz, vagy 
csatlakozhatsz egy másik játékos által hosztolt játékhoz.

• Beállítások: Itt módosíthatod a Painkiller Hell & Damnation irányítását, 
grafi kai és hangbeállításait.

• Kilépés: Kilépsz a játékból.

Az alábbi opciókat érheted el a Főmenüből:

Xbox LIVE®
Az Xbox LIVE® szolgáltatással még több játékhoz, még több szórakozáshoz, 
még több élményhez juthatsz. További tájékoztatásért keresd fel az www.
xbox.com/live webhelyet.

CSATLAKOZÁS
Az Xbox LIVE® szolgáltatás használatához az Xbox 360 konzolt 
nagysebességű internetkapcsolathoz kell csatlakoztatnod, és jelentkezned az 
Xbox LIVE® szolgáltatásra. További információ a csatlakozásról a www.xbox.
com/live/countries weboldalon található, és itt ellenőrizhető, hogy az Xbox 
LIVE® elérhető-eországodban.

CSALÁDI BEÁLLÍTÁSOK
Az egyszerű és rugalmas eszközökkel a szülők és gondviselők megadhatják 
a játék tartalmi besorolása alapján, hogy a fi atalkorú játékosok milyen 
játékokat játszhassanak. Letilthatják a felnőtt tartalmakhoz való hozzáférést 
és meghatározhatják, hogy a családtagok közül ki, hogyan és mennyi ideig 
játszhat másokkal online az Xbox LIVE® szolgáltatáson keresztül. 
További információ az alábbi címen olvasható: www.xbox.com/
familysettings.
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Játék vezérlése

Xbox 360 kontroller

Mozgás

Statisztikák

Fegyverváltás Kamera
mozgatása 
(kattintás 

zoomoláshoz)

Menü

 Ugrás

 Tüzelési mód 1

 Tarrot

 Tüzelési mód 2

Fegyvercsere

Tüzelés

Alternatív tüzelés

Ugrás

Xbox Guide

  Fegyverváltás      Mozgás

  Alternatív tüzelés    Menü

  Ugrás     -

  Tüzelés      Statisztikák

  Kamera mozgatása     Zoom

  Fegyverváltás     Xbox Guide
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A KIJELZŐ
A kijelző folyamatosan tájékoztat az állapotodról és más fontos játékbeli 
információkról.

A kijelzőnek hét különböző része van:

• Hullaszámláló: Az általad megölt ellenségek számát fi gyeli.
• Iránynyíl: Ez a nyíl mutat a helyes irányba, ha egy területen minden 

ellenséget kiirtottál. Megmutatja az utolsó ellenség irányát is, ha már csak ő 
hiányzik ahhoz, hogy megtisztítsd a területet, illetve ha kész vagy, akkor az 
ellenőrzőpontokat is jelzi. A nyíl vörösen világít, ha a helyes irányba mész. 
Ha egy ellenség van fölötted (például valami magasabb rámpán), akkor az 
Iránynyíl felső része fénylik – ha pedig alattad van egy ellenség, akkor az 
alsó része.

• Lélekszámláló: Az általad az adott szinten felszedett lelkek számát mutatja 
meg.

• Életerő-mutató: Jelzi, hogy mennyi életerő-pontod van. 
• Páncéljelző: Jelzi a páncélpontjaid számát.
• Elsődleges lőszer jelző: Megmutatja, mennyi lőszered van még a 

fegyvered elsődleges tüzelési módjához.
• Másodlagos lőszer jelző: Megmutatja, mennyi lőszered van még a 

fegyvered másodlagos tüzelési módjához (AltTűz).

Hullaszámláló

Elsődleges lőszer jelzőÉleterő-mutató

Páncél jelző Másodlagos lőszer jelző

Iránynyíl

Lélekszámláló
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FEGYVEREK
LÉLEKORZÓ 

    • Elsődleges tűz: lélekpenge
    • AltTűz: lélekorzó
    A Lélekorzó különleges tárgy,   
    amelyet maga a Halál készített.  
    Az elsődleges tüzelési mód pörgő  
    fűrészpengéket küld az ellenfél felé.  
    Igen hatékony, főleg közeli vagy  
    közepes távon. Az alternatív 
tüzelési mód pedig kiszívja az ellenségek lelkét, eközben lehetővé teszi, 
hogy levágd a testüket a fűrésszel. Emellett van egy egyedi, kombó tüzelési 
módja is: visszalövi a lelket az ellenség felé, így egy pár másodpercre a játékos 
szövetségesévé teszi, majd az időtartam lejárta után az ellenfél felrobban.

    • Elsődleges tűz: lélekpenge
    • AltTűz: lélekorzó
    A Lélekorzó különleges tárgy,   
    amelyet maga a Halál készített.  
    Az elsődleges tüzelési mód pörgő  
    fűrészpengéket küld az ellenfél felé.  
    Igen hatékony, főleg közeli vagy  
    közepes távon. Az alternatív 

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ

    • Elsődleges tűz: fájdalom
    • AltTűz: csillapító
    A Fájdalomcsillapító igen 
    hatásos fegyver rövid- és 
    hosszútávra is. Az elsődleges 
    tüzelési mód egy közeli támadás. 
    Ha lenyomod a tűz gombot, a 
    Fájdalomcsillapító forgó 
pengeszirmokat nyit, amelyek bárkit és bármit felszeletelnek. A másodlagos 
tüzelési mód egy távolsági támadás: kilő egy pengékkel teli robbanófejet, 
amely áthatol az útjába kerülő ellenségeken. Ha a robbanófej bármilyen 
szilárd tárgyat, például falat ér, ott megtapad, és egy halálos sugarat bocsát 
ki a Fájdalomcsillapító irányába, amely darabokra szaggatja az ellenséget. 
Ahhoz, hogy aktiváld a sugarat, nagyjából célkeresztbe kell venned a 
robbanófejet. Ha vissza szeretnéd húzni a robbanófejet, nyomd meg az 
AltTűz gombot még egyszer. Többszemélyes játékban a Fájdalomcsillapító 
robbanófeje, ha jól célzol vele, kiütheti a fegyvert az ellenfeled kezéből.

    • Elsődleges tűz: fájdalom
    • AltTűz: csillapító
    A Fájdalomcsillapító igen 
    hatásos fegyver rövid- és 
    hosszútávra is. Az elsődleges 
    tüzelési mód egy közeli támadás. 
    Ha lenyomod a tűz gombot, a 
    Fájdalomcsillapító forgó 
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SÖRÉTES 
FAGYASZTÓ

    • Elsődleges tűz: sörétes
    • AltTűz: fagyasztó
    A Sörétes/Fagyasztó megbízható, 
    lényegretörő fegyver, amely rövid- és 
    középtávra bámulatos sebzést oszt 
    ki. Az elsődleges tüzelési mód egy 
    automata, duplacsövű sörétes puska. 
Minél közelebb vagy az ellenfeledhez, annál nagyobb a sebzése. A sörétesnek 
sörétre van szüksége, és maximum 100 lőszert tud tárolni a tárban. A sörétes 
alternatív tüzelési módja brutálisan lehűtött nitrogénlöketet lő ki, amely 
ideiglenesen megfagyasztja az ellenséget. Ha egy ellenfeled megfagyott, akkor 
szilánkokra robban már minimális tűzerőtől. A Fagyasztó fagyasztótöltényt 
használ, és 100 lőszerre elegendő a tár kapacitása.

    • Elsődleges tűz: sörétes
    • AltTűz: fagyasztó
    A Sörétes/Fagyasztó megbízható, 
    lényegretörő fegyver, amely rövid- és 
    középtávra bámulatos sebzést oszt 
    ki. Az elsődleges tüzelési mód egy 
    automata, duplacsövű sörétes puska. 

KARÓPUSKA 
GRÁNÁTVETŐ

    • Elsődleges tűz: karópuska
    • AltTűz: gránátvető
    A Karópuska/Gránátvető sokoldalú 
    fegyver, bármely távon, sok 
    szituációban igen hasznosnak 
    bizonyulhat. A Karópuska elsődleges 
    tüzelési módja fakarókat lő ki egy 
pneumatikus húrról. Ezek a karók áthatolnak az ellenfél testén, igen jelentős 
sebzést okozva. A megfelelő körülmények között felszögezheted az ellenfeledet 
a falra, vagy hozzászögezheted egyik ellenfeledet a másikhoz! Ugyan rövid- és 
középtávon is igen hatékony, a Karópuska ereje nagy távolságnál jön ki igazán, 
mert a karók lángba borulnak becsapódás előtt, így még több sebzést okozva. 
A Karópuska fakarót használ lőszerként, és egy tár 100 karót tud tárolni. Az 
alternatív tüzelési mód a klasszikus gránátvető. Ez a rövidtávú fegyver 60 mm-
es gránátokat lő ki parabola-ívben. Minél magasabb az ív, annál távolabbra 
hat a fegyver. Ha a gránát földet vagy szilárd tárgyat ért, előbb még pattog 
egy keveset, de ha közvetlenül ellenfelet talált el, akkor azonnal felrobban. A 
Gránátvető gránátot használ lőszerként, és 100 gránátot tárol egy tár.

    • Elsődleges tűz: karópuska
    • AltTűz: gránátvető
    A Karópuska/Gránátvető sokoldalú 
    fegyver, bármely távon, sok 
    szituációban igen hasznosnak 
    bizonyulhat. A Karópuska elsődleges 
    tüzelési módja fakarókat lő ki egy 
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SÖRÉTES 
FAGYASZTÓ

RAKÉTAVETŐ 
GÉPÁGYÚ

    • Elsődleges tűz: rakétavető
    • AltTűz: gépágyú
    A Rakétavető/Gépágyú vitán felül az 
    egyik legerősebb fegyver a Painkiller
    ben. Mindkét tüzelési módja pusztító, 
    ha megfelelően használják. Az 
    elsődleges tüzelési mód, ahogy azt ki 
is találhattad, a rakétavető. Ez a gyors, halálos fegyver hatalmas robbanást okoz, 
ha szilárd tárgyba csapódik, minden szerencsétlen közelben tartózkodót erősen 
megsebezve. Ha a lövedék közvetlenül egy ellenségbe csapódik, az különösen 
pusztító hatású. Ezt a fegyvert közép- és hoszútávra tervezték; ha rövidtávon 
használod, azzal a saját bőrödet kockáztatod. A Rakétavető rakétát használ, 
minden tárban 100 darab lehet. Az alternatív tüzelési módban a Rakétavetőből 
Gépágyú lesz: egy olyan gépfegyver, amely szédítő sebességgel köpködi az 
ólombevonatú halált. Amíg nyomva tartod az AltTűz gombot, a Gépágyú foly-
amatosan lő. Ha nyakra-főre használják, akkor a Gépágyú elég gyorsan kifogy 
a lőszerből, de rövidebb sorozatokkal is eredményt lehet elérni. A Gépágyú 
gépágyú-töltényt használ, 500 db fér a tárba egyszerre.

    • Elsődleges tűz: rakétavető
    • AltTűz: gépágyú
    A Rakétavető/Gépágyú vitán felül az 
    egyik legerősebb fegyver a Painkiller
    ben. Mindkét tüzelési módja pusztító, 
    ha megfelelően használják. Az 
    elsődleges tüzelési mód, ahogy azt ki 

ELEKTROCSILLAG

    • Elsődleges tűz: dobócsillagok
    • AltTűz: elektro
    Az Elektrovezető egyedi rövid- és 
    középtávú fegyver, amelynek két tü
    zelési módja tökéletes kombinációja 
    a gyorsaságnak és a sebzési poten
    ciálnak. Az elsődleges tüzelési módban 
    az Elektrovezető shurikeneket (dobóc-
sillagokat) lő ki villámsebességgel. A gomb nyomva tartásával folyamatos a löve-
dékek kilövése. A shurikenvető shurikeneket lő ki, összesen 250 db fér a tárba. 
Az Elektrocsillag alternatív tüzelési módja nyers elektromosságot lő ki, amely 
folyamatosan sebzi a célpontot, amíg a kapcsolat fennáll. Ha a célpontodat töb-
bé-kevésbé a látóteredben tartod, a villám rajta marad az ellenfeleden mozgás 
közben is. A kisülés addig tart, amíg nyomva tartod a gombot, és amíg a fegyver 
aktív, addig állandó (és eléggé ijesztő) arányban fogyasztja az elemeket. Az Elek-
tro elemet használ, 250 db-ot tárolhatsz egyszerre. 

    • Elsődleges tűz: dobócsillagok
    • AltTűz: elektro
    Az Elektrovezető egyedi rövid- és 
    középtávú fegyver, amelynek két tü
    zelési módja tökéletes kombinációja 
    a gyorsaságnak és a sebzési poten
    ciálnak. Az elsődleges tüzelési módban 
    az Elektrovezető shurikeneket (dobóc-
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GÉPPISZTOLY 
LÁNGSZÓRÓ

    • Elsődleges tűz: géppisztoly
    • AltTűz: lángszóró
    A korai földi eredetétől már nagymé
    rtékben eltérő PK30-as géppisztoly 
    beépített opcionális lángszóróval 
    egy kiváló rövidtávú fegyver a 
    Pokolban. A .45-ös kaliberű RFPT 
(robbanófejes páncéltörő)lövedék, amelyet a fegyver elsődleges tüzelési módja 
használ, elegendő a legtöbb démon kiiktatásához. Ha szükség van további se-
bzésre, akkor egy löket a lángszóróval biztosan megoldja a problémát: először 
elkábít, majd bárkit ropogósra süt. Mint minden lángszóróval, ezzel is vigyázni 
kell, hogy ne perzseld meg magad, miközben átmész a tűzön. E fegyver újratöl-
téséhez keress géppisztoly-töltényt és gáztartályt.

    • Elsődleges tűz: géppisztoly
    • AltTűz: lángszóró
    A korai földi eredetétől már nagymé
    rtékben eltérő PK30-as géppisztoly 
    beépített opcionális lángszóróval 
    egy kiváló rövidtávú fegyver a 
    Pokolban. A .45-ös kaliberű RFPT 

NYÍLPUSKA 
TÁRCSA

    • Elsődleges tűz: nyílpuska
    • AltTűz: tárcsa
    Mintha a karópuska elemi gonoszsága 
    nem lenne elég, a Purgatórium 
    bugyraiban egy másik gonosz 
    megtestesülés is alakot öltött, 
    amely tökéletes a démonölésre. A 
Nyílpuska elsődleges tüzelési módja öt darab borotvaéles, vas-obszidiánvesszőt 
lő ki a ravasz meghúzásakor, amelyek alkalmasak a legkeményebb ellenfelek 
kiiktatására is közép- vagy hosszútávon. Mindenképp próbáld ki a távcsöves 
orvlövész módot (alapbeállításként a középső egérgombbal) rendkívül távoli 
lövésekhez. A másodlagos tüzelési mód, a Tárcsa másféle pusztítást végez. 
Minden lövés tíz szélsebes pörgő lövedéket lő ki, amelyek időzített robbanása 
tökéletes teremtisztító. A Nyílpuska/Tárcsa elképesztő tűzereje miatt a 
lőszerhasználata is elképesztő. Akik a Nyílpuskával a kezükben élnek, nem 
kizárt, hogy azzal is halnak meg (természetesen üres tárral). Keress nyílvessző- és 
tárcsacsomagokat a fegyver újratöltéséhez.

    • Elsődleges tűz: nyílpuska
    • AltTűz: tárcsa
    Mintha a karópuska elemi gonoszsága 
    nem lenne elég, a Purgatórium 
    bugyraiban egy másik gonosz 
    megtestesülés is alakot öltött, 
    amely tökéletes a démonölésre. A 
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GÉPPISZTOLY 
LÁNGSZÓRÓ

LELKEK ÉS DÉMON MÓD
Ha megölsz egy ellenfelet, annak lelke még pár másodpercig hátramarad, 
miután a teste eltűnt. Ha keresztülmész egy lelken, az egy pontot gyógyít az 
Életerődön. Ha összegyűjtesz 66 lelket, rövid ideig démonná alakulsz. Amikor 
démonná válsz, a világ megváltozik: minden fekete-fehér lesz, és a halandó 
ellenfeleid teste felgyullad. Amikor démon módban vagy, nem sebeznek a 
normális támadások. Szabadon garázdálkodhatsz a világban, elpusztíthatsz 
mindent, ami az utadba akad, amíg a hatás el nem múlik!
Figyelem: Trauma szinten (a legkomolyabb nehézségi szint) nincsenek lelkek a 
játékban.

NEHÉZSÉG

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK
  A kampány megkezdéséhez válaszd az “Új Paktum kötése  
  opciót; itt dönthetsz, hogy szeretnél egy teljesen új játékot  
  kezdeni, vagy a legutolsó ellenőrzőponttól folytatod.

A nehézségi szintek a tarot-kártyák és lelkek elérhetőségét, az ellenőrzőpontok 
működését és bizonyos térképek elérhetőségét is befolyásolják.

A Painkillerben négy nehézségi szint van. Alapból nem mindegyik szint elérhető:
• Álmodozás (legkönnyebb): mindig elérhető.
• Álmatlanság: mindig elérhető.
• Rémálom: az után érhető el, hogy összegyűjtöttél 23 kártyát Álmatlanság 

szinten.
• Trauma: akkor érhető el, ha befejezted a játékot Rémálom szinten.

  A kampány megkezdéséhez válaszd az “Új Paktum kötése  
  opciót; itt dönthetsz, hogy szeretnél egy teljesen új játékot  
  kezdeni, vagy a legutolsó ellenőrzőponttól folytatod.
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TAROT KÁRTYÁK ÉS ARANY
A tarot kártyákat felveheted, ezek speciális hatalmat és képességeket adnak. 
Igen erősek, ezért elég nehéz megtalálni őket, és néhány nem is nyílik meg, 
amíg egy szintet valamilyen módon nem teljesítesz – például csak Karópuskát 
használsz egy szinten, vagy ilyesmi. 

Kétféle típusú tarot kártya van:
• Aranykártya (időleges): ezeket egyszer lehet használni egy szinten.
• Ezüstkártya (végleges): ezek az egész szinten működnek.

KO-OP JÁTÉK
Ha van kedved, meghívhatod egy barátodat a játékba. Úgy is 
befejezhetitek a kampányt, hogy együtt játszotok. Ne feledd: két 
játékos mindig több pusztítást is jelent egy szinten... Ó, igen!játékos mindig több pusztítást is jelent egy szinten... Ó, igen!

TÖBBSZEMÉLYES JÁTÉK
Többszemélyes játékban lehetőséged nyílik letesztelni a 
képességeidet más emberi játékosok ellen a különböző 
játékfajtákban, mint például Öldöklés, Csapatos 
öldöklés vagy Zászlószerzés. Emellett kipróbálhatod a 
Túlélés módot is, ahol a többi játékossal együtt a pokol 
teremtményei ellen kell harcolnotok.

játékfajtákban, mint például Öldöklés, Csapatos 
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TERMÉKTÁMOGATÁS
Ha valamilyen technikai problémád adódik a szoftverrel, fordulhatsz köz-
vetlenül a technikai támogatás dolgozóihoz az alábbi e-mail címen: 
support@playon.hu
Figyelem: a játékmenettel kapcsolatban nem tudunk tanácsokat adni!

© 2013 Nordic Games GmbH, Ausztria. Fejlesztette a The Farm 51 Group SA, 
Lengyelország. Gyártotta, kiadja és terjeszti a Nordic Games GmbH, Ausztria. A 
Painkiller a GO Game Outlet AB, Svédország bejegyzett védjegye. A The Farm 51 
és a The Farm 51 logó a The Farm 51 bejegyzett védjegyei. A Microsoft, Xbox, Xbox 
360, Xbox LIVE és az Xbox logok a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei.  
Az Unreal® az Epic Games, Inc. bejegyzett védjegye. Unreal® Engine motor, 
Copyright 1998 –2013, Epic Games, Inc. A termék Bink Video technológiát használ. 
Copyright 1997-2013 RAD Game Tools, Inc. Minden jog fenntartva. A termék 
Convex Decomposition technológiát használ, Copyright (c) 2007 John W. Ratcliff 
jratcliff@infiniplex.net. Ezennel díjmentesen megadjuk az engedélyt ahhoz, hogy 
bárki, aki beszerzi jelen szoftvert és a hozzá kapcsolódó dokumentációs fájlokat 
(a Szoftver) korlátozás nélkül - ideértve a használatot, másolást, módosítást, 
egyesítést, kiadást, terjesztést, allicencelést és/vagy a Szoftver példányainak 
eladását korlátozás nélkül – kereskedjen a Szoftverrel, és engedélyt adjon erre 
azon személyeknek, akiknek a Szoftvert átruházza, az alábbi feltételek mellett: A 
fenti szerzői jogi figyelmeztetés és jelen engedély a Szoftver minden példányában, 
illetőleg.

A SZOFTVER JELEN FORMÁJÁBAN KERÜL BIZTOSÍTÁSRA, BÁRMIFÉLE - KIFEJEZETT 
VAGY HALLGATÓLAGOS - JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ 
ELADHATÓSÁGÉRT, A BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT ÉS A SÉRTE-
TLENSÉGÉRT VALÓ JÓTÁLLÁST. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOG JOGOSULTJAI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELNEK SEMMINEMŰ IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY 
BÁRMELY MÁS TEHERÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉS ALAPJÁN 
VÉGZETT CSELEKMÉNYBŐL, KÁROKOZÁSBÓL VAGY MÁSBÓL ERED, ILLETVE 
KAPCSOLATBA HOZHATÓ-E A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL, VAGY A 
SZOFTVEREN BELÜL VÉGZETT CSELEKMÉNNYEL.

A termék a CSHA 1 100%-ig ingyenes domain implementációt használja a SHA-1 
algoritmushoz, amely Dominik Reichl <dominik.reichl@t-online.de> tulajdona.
A termékben az NVIDIA-tól licencelt kód található.
A termék Recast v1.4.2-t használ. Copyright (c) 2009 Mikko Mononen memon@
inside.org
A termék Scaleform GFx-et használ © 2010 Scaleform Corporation. Minden jog 
fenntartva.
A termék Ogg Vorbis libs technológiát használ, © 2010, Xiph.Org Foundation
Minden egyéb márkanév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok birtokában 
van, használatuk engedéllyel történik. Minden jog fenntartva. A termék részének 
vagy egészének másolása, kölcsönadása vagy reprodukciója szigorúan tilos.

A tarot kártyákat felveheted, ezek speciális hatalmat és képességeket adnak. 
Igen erősek, ezért elég nehéz megtalálni őket, és néhány nem is nyílik meg, 
amíg egy szintet valamilyen módon nem teljesítesz – például csak Karópuskát 
használsz egy szinten, vagy ilyesmi. 

• Aranykártya (időleges): ezeket egyszer lehet használni egy szinten.
• Ezüstkártya (végleges): ezek az egész szinten működnek.

Ha van kedved, meghívhatod egy barátodat a játékba. Úgy is 
befejezhetitek a kampányt, hogy együtt játszotok. Ne feledd: két 
játékos mindig több pusztítást is jelent egy szinten... Ó, igen!
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VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
Jelen eredeti szoftver a szerzői és szabadalmi jogszabályok védelme alatt áll. 
Csak engedéllyel rendelkező értékesítők árusíthatják és kizárólag magáncélra használható. 
Kérjük, alaposan olvassa el jelen licencszerződést a szoftver használatának megkezdését megelőzően.
Jelen szoftvertermék telepítésével vagy használatával ön tudomásul veszi, hogy kötelezik önt jelen 
szerződés rendelkezései.

1 Szoftvertermék licenc

1.1 Jelen Végfelhasználói Licencszerződés alapján ön az alábbiakra jogosult:
Jelen Végfelhasználói Licencszerződés ön (mint természetes vagy jogi személy) és a Nordic Games GmbH 
között érvényes és hatályos. Jelen eredeti szoftver megvásárlásával ön jogot kap annak telepítésére és 
a szoftver használatára egy számítógépen. A  Nordic Games GmbH nem ruházza át önnek a szoftver 
semmilyen tulajdonjogát, és jelen licencszerződés nem minősül a szoftver „eladásának“. Ön a szoftver 
adathordozójának tulajdonosa, míg a Nordic Games GmbH marad az adathordozón található szoftver 
és a hozzá tartozó dokumentáció kizárólagos tulajdonosa, továbbá bármely egyéb szellemi tulajdonjog 
és szerzői jog jogosultja, amely a hordozón található termékekre vonatkozik. Jelen, nem kizárólagos 
és személyes licenc alapján ön telepítheti, használhatja és megjelenítheti jelen szoftverterméket egy 
számítógépen vagy videojáték konzolon (például egy munkaállomáson, terminálon, egy hordozható 
számítógépen, Xbox 360-on, Playstation 3-on, Nintendo Wii-n, stb.). Bármilyen más használat - 
különösen az engedély nélküli bérlet, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés vagy más bemutatás 
(pl. iskolákban vagy egyetemeken), másolás, többszörös telepítés vagy átruházás és bármely más 
folyamat elvégzése, amelynek eredményeképpen jelen szoftver vagy annak részei a nyilvánossághoz 
továbbíthatók (ideértve az interneten vagy más online rendszereken keresztül történő továbbítást) - 
előzetes írásbeli engedély hiányában tilos.  
 
Amennyiben jelen szoftver lehetővé teszi, hogy képeket nyomtasson a Nordic Games GmbH szabadalmi 
jog által védett karaktereiről, jelen licenc alapján kizárólag papírra nyomtathatja ki és kizárólag 
személyes, nem kereskedelmi és nem kormányzati célokra használhatja fel azokat (például, nem 
hozhatja nyilvánosságra, illetőleg nem értékesítheti azokat), feltéve, hogy ön tudomásul vesz minden 
szerzői jogi útmutatást, amelyek a szoftver által létrehozott képekre vonatkoznak.

1.2 Pályaszerkesztő és szoftverfejlesztői készlet 
A szoftver adatait, különösen az esetlegesen a szoftverben található pályaszerkesztővel készült 
térképeket vagy modokat (módosításokat), amelyek az esetlegesen a szoftverhez bármely módon 
biztosított SDK (szoftverfejlesztői készlet) segítségével készültek, kizárólag természetes személyek 
használhatják magáncélra. A magán célú használat az 1.2. pont rendelkezései alapján jelenti az 
adatok vezetékes vagy vezeték nélküli továbbítását is (például az interneten keresztül) már természetes 
személyek részére nem kereskedelmi célból. Bármely más, ezt meghaladó mértékű sokszorosítás, 
terjesztés, sugárzás, továbbítás és bármely közvetett vagy közvetlen kereskedelmi felhasználás tilos 
a Nordic Games GmbH előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nem készíthet, használhat, másolhat 
vagy terjeszthet olyan térképeket vagy módosításokat, amelyek sértő vagy jogellenes tartalommal 
bírnak, illetőleg bármely módon sértik a jogszabályokat vagy harmadik személyek jogait, továbbá 
nem egyesítheti az így készített térképeket vagy módosításokat ilyen sértő, jogellenes vagy jogsértő 
anyagokkal. Ezennel elismeri, hogy kizárólagosan ön felel bármely játékbeli adatmódosításért és 
térképért. Vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Nordic Games GmbH-t, valamint annak 
munkavállalóit és megbízottait bármely olyan igény, kártérítés,  kár, peres eljárás vagy felelősség alól, 
amely a módosított játékbeli adatok, illetve térképek megalkotásából, felhasználásából, egyesítéséből, 
sokszorosításából,  illetőleg reklámozásából ered. A Szerkesztőt és a SDK minden összetevőjét jelen 
formájában biztosítjuk. Nem vállalunk jótállást, terméktámogatást, sem ügyfélszolgálati támogatást a 
Szerkesztő és a SDK összetevői tekintetében.

1.3 A szoftveralkalmazás „online“ részének rendelkezésre állási időtartama
Jelen szoftveralkalmazás „online“ játék, amely a Nordic Games GmbH által biztosított szolgáltatáson 
keresztül, az interneten játszható. Teljes mértékben az ön felelőssége, hogy biztonságos internet 
hozzáférést biztosítson, és ennek költségei is önt terhelik.  A Nordic Games GmbH minden, az adott 
helyzetben általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatást minden 
nap folyamatosan biztosítsa.  Ugyanakkor a Nordic Games GmbH fenntartja a jogát, hogy ideiglenesen 
felfüggessze a szolgáltatást a játékhoz használt telekommunikációs berendezések karbantartása, 
tesztelése, cseréje és javítása érdekében, csakúgy mint a jeltovábbítás megszakítása vagy a rendszer 
működésének szükségletei érdekében. A Nordic Games GmbH nem garantálja, hogy ön minden esetben 
képes lesz más felhasználókkal kommunikálni, sem azt, hogy a kommunikáció megszakításmentesen 
vagy kommunikációs hibák nélkül zajlik majd. A Nordic Games GmbH nem vállal felelősséget 
semmilyen megszakításért, késedelemért  vagy más kimaradásért, amely a Hangeszköz ön által történő 
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használatakor felmerül.  A Nordic Games GmbH vállalja, hogy biztosítja a szolgáltatás eléréséhez 
szükséges kiszolgálókat és szoftvereket mindaddig, amíg a szoftveralkalmazást a „forgalomból ki 
nem vonja“. A szoftveralkalmazás „a forgalomból kivontnak“ tekintendő azon dátumtól kezdődően, 
amikortól a Nordic Games GmbH, illetőleg alvállalkozói azt már nem állítják elő és/vagy terjesztik tovább. 
Ezt követően a Nordic Games GmbH saját mérlegelési jogkörében és döntése alapján folytathatja a 
szolgáltatás biztosítását, illetőleg a szolgáltatás biztosítására harmadik személyeknek engedélyt adhat 
Ugyanakkor, semmi nem kötelezi a  Nordic Games GmbH-t a szolgáltatás biztosításának folytatására 
azon időponttól kezdődően, hogy a szoftveralkalmazás már forgalomból kivontnak minősül. Abban az 
esetben, amennyiben a Nordic Games GmbH úgy dönt, hogy érdekében áll a szolgáltatás megszüntetése, 
illetőleg a szolgáltatás biztosítására harmadik személy részére adott engedély visszavonása, a Nordic 
Games GmbH erről legalább három (3) hónappal ezt megelőzően értesítést küld. Sem a szolgáltatás, 
sem a Nordic Games GmbH által a szolgáltatás hozzáféréshez biztosított engedély nem minősül a Nordic 
Games GmbH kiszolgálóira, illetőleg más műszaki berendezéseire vonatkozó bérletnek vagy lízingnek. 

2 Egyéb jogok és korlátozások  

2.1 Biztonsági másolat
A szoftvertermék egy másolati példánya birtokolható biztonsági, illetőleg archiválási céllal.

2.2 Korlátozott jótállás
A Nordic Games GmbH a vásárlás dátumától számított 90 napos időtartamra vállalja, hogy a szoftver 
minden esetben a mellékelt nyomtatott anyagoknak megfelelően fog működni. A Nordic Games GmbH 
teljes felelőssége, illetőleg az ön igénye ez esetben - a Nordic Games GmbH választásának megfelelően - 
a kifizetett ellenérték visszatérítésére, illetőleg a szoftvertermék kijavítására vagy cseréjére vonatkozhat, 
amennyiben a Nordic Games GmbH vállalt korlátozott jótállásának nem megfelelő szoftverterméket 
a vásárlást igazoló számla egy példányával együtt visszajuttatja a Nordic Games GmbH részére. Ez 
a korlátozott jótállás nem vonatkozik azon esetekre, ha a szoftvertermék hibája baleset, helytelen 
használat vagy hibás eszköz használatának következménye.

2.3 Mindez nem vonatkozik a további jótállási jogokra 
A fenti jótállást a Nordic Games GmbH a szoftvertermék gyártójaként biztosítja.A további, jogszabályon 
alapuló jótállási jogot vagy igényt, amelyekre ön a szoftver értékesítőjével szemben jogosult, jelen 
jótállási rendelkezések nem helyettesítik és nem is korlátozzák. 

2.4 A felelősség korlátozása
A Nordic Games GmbH a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékben kizárja 
felelősségét bármilyen speciális, baleseti, követett vagy közvetlen károkért, amelyek a szoftvertermék 
használatából, illetőleg a használatra képtelenségből erednek. Ide tartozik minden olyan eset is, 
amelyekre vonatkozóan a Nordic Games GmbH már előzetesen felhívta a figyelmet a kárveszélyre.

2.5 Védjegyek
Jelen Végfelhasználói Licencszerződés semmilyen jogot nem biztosít a Nordic Games GmbH védjegyeivel 
kapcsolatosan.

3 Szerződés megszűnése / megszüntetése 
Jelen szerződés addig tart, amíg azt valamelyik fél fel nem mondja. Ön a szerződést bármikor 
felmondhatja a szoftver Nordic Games GmbH részére történő visszaküldésével vagy a szoftver, a 
teljes hozzá tartozó dokumentáció, ezek minden másolata illetőleg telepítése megsemmisítésével 
egyidejűleg, függetlenül attól, hogy ezek jelen szerződésben foglaltaknak megfeleltek vagy sem. Jelen 
Licencszerződést a  Nordic Games GmbH azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, 
amennyiben ön megsérti jelen licenc bármely rendelkezését, ez esetben ön köteles megsemmisíteni a 
szoftvertermék minden példányát.

4 Biztonsági rendelkezés
Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek 
bizonyulna vagy azzá válna, az jelen megállapodás fennmaradó részét nem érinti.

5 Joghatóság
Bármely, jelen szerződéssel kapcsolatos vagy ebből eredő jogvita kapcsán Ausztria jogszabályainak 
rendelkezései irányadók.
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