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Met het navigatiepad maak je keuzes in de menu's. Druk op       om te bevestigen en 
op       om een gemaakte keuze te annuleren.
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※ Dit is de standaard Shooter-configuratie.
※ Subwapens richten: druk RB in en richt met de linker trekker.
※ Om in de Raid (overval)-modus emoties te gebruiken, houd je LB ingedrukt en druk 
je op                     of       ( je partner roepen).
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 in en richt met de linker trekker.
Om in de Raid (overval)-modus emoties te gebruiken, houd je LB ingedrukt en druk 
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WAARSCHUWING Lees de instructies van de Xbox 360®-console, de 
handleiding van de Kinect®-sensor en de handleidingen van overige accessoires voor 
belangrijke informatie in verband met veiligheid en gezondheid voordat je deze game 
gaat spelen. www.xbox.com/support.

Belangrijke gezondheidswaarschuwing: lichtgevoelige aanvallen

Bij een zeer klein percentage personen kan een aanval optreden wanneer zij 
worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, waaronder lichtfl itsen of 
bepaalde patronen die in videogames kunnen voorkomen. Ook bij mensen die geen 
ziektegeschiedenis hebben van dergelijke aandoeningen of van epilepsie kan een 
lichte aandoening optreden waardoor zij “lichtgevoelige epileptische aanvallen” 
ervaren bij het bekijken van videogames. Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met 
een licht gevoel in het hoofd, verminderend gezichtsvermogen, zenuwtrekken in het 
gezicht of de ogen, trillen van armen of benen, desoriëntatie, verwarring, tijdelijk 
verlies van bewustzijn en bewusteloosheid of stuiptrekkingen waarvan verwondingen 
als gevolg van vallen of het in aanraking komen met nabije objecten het gevolg 
kunnen zijn. Bij het ondervinden van een van deze symptomen, moet de game 
onmiddelijk worden gestopt en een arts worden geraadpleegd. Ouders moeten 
letten op deze symptomen of hun kinderen ernaar vragen - deze aanvallen treden 
vaker op bij kinderen en tieners. Het risico kan worden verminderd door verder van 
het scherm af te gaan zitten; een kleiner scherm te gebruiken; in een goed verlichte 
kamer te spelen en niet te spelen indien slaperig of moe. Wanneer bij uzelf of een van 
uw familieleden een ziektegeschiedenis van epilepsie bestaat, dient voor het spelen 
een arts te worden geraadpleegd.




