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 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, szemvagy 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 fáradtvagy. Ha Neked vagy rokonodnak volt már epilepsziás rohama, 
konzultálj orvosoddal, mielőtt játszani kezdenél!
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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 nagysebességû 
internetkapcsolathoz kell csatlakoztatnod, és jelentkezned az Xbox LIVE 
szolgáltatásra. További információ a csatlakozásról az www.xbox.com/
live/countries weboldalon található, és itt ellenõrizhetõ, hogy az Xbox LIVE 
elérhetõ-e országodban.

Családi Beállítások
Az egyszerû és rugalmas eszközökkel a szülõk és gondviselõk megadhatják 
a játék tartalmi besorolása alapján, hogy a fi atalkorú játékosok milyen 
játékokat játszhassanak. Letilthatják a felnõtt 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.

Játék vezérlése
Xbox 360 kontroller

XbXboooxoxoxoxo LLIVIVVVEE

Gyors menü
Támadás/

Fegyver eldobása 
Fegyverváltás

Guggolás
Körbenézés

Aktuális feladat
Cél kijelölése

Elemlámpa
Fáklya dobása 

Menü
Célzás
Rúgás

Fegyver eldobása
Dühöngés/Gyógyítás
Ugrás
Akció/Nehéz tárgy eldobása
Futás
Mozgás
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Bevezetés a történetbe
Azt hitték, megmenekültek a rettegéstõl Banoiban, és túlélték a paradicsomi 
apokalipszist. Aztán rájöttek, hogy a végzet még ennél is rosszabbat 
tartogatott számukra…

Hõseink egy helikopterrel menekülve egy katonai hajó biztonságába 
kerülnek, de amikor lecsap rájuk egy kemény vihar, és a legénység soraiban 
elszabadul a vírus, a rémálom újrakezdõdik, a remény pedig hullámsírba 
fulladni látszik…

Karakterek
A világ különbözô tájairól érkeztek a Banoi-szigetre, mind más 
megfontolásból. Nincs bennük semmi közös, leszámítva az életüket kísérô, 
százszor megbánt hibákat és elszalasztott lehetôségeket. Ha életben akarnak 
maradni, szedett-vedett hôseink kénytelenek lesznek összefogni és együtt 
felkutatni a Banoi-sziget sötét velejét. 

Karakterek bemutatása
John 
„A nagyapám itt harcolt a japók ellen a második 
világháborúban, aztán sose ment el: elvett egy helyi lányt. 
Az apám, aki õrnagy, már itt született. Úgyhogy második 
generációs katona vagyok, és tízéves korom óta tudtam, hogy 
az õ példájukat akarom követni. Katona akartam lenni, és 
megvédeni ezt az országot minden ellenségtõl. El is végeztem 
a feladatomat. Azt tettem, amit mondtak. Mindig követtem 
a parancsokat. Csakhogy egyszer olyan parancsot kaptam, 
amit nem tudtam teljesíteni. Tudod, nehéz leírni, milyen 
érzés, amikor mindenrõl, amiben hiszel, hirtelen kiderül, 
hogy hazugság volt. Amikor az emberek, akikben megbíztál, 
hagyják meghalni a szeretteidet. Egyetlen parancsnokom 
sem itt született. Senki sem ismerte a vidéket és az itt lakó 
embereket. Egyiküknek sem kellett feláldoznia semmit. 
Úgyhogy másokat kényszerítettek arra, hogy feláldozzák, 
ami a legkedvesebb nekik. Még mindig nem hiszem el, hogy 
én voltam az egyetlen, aki nemet mondott. De ÉN voltam az 
egyetlen. Megvádoltak dezertálással és árulással, amiért az 
egész életemet börtönben kellett volna töltenem. Egyszerûen azért, 
mert segítettem azoknak, akiknek a védelmére felesküdtem. Nos, most már 
tudom, ki az igazi ellenség, és a harcnak még nincs vége. Esküt tettem, és 
ami engem illet, részemrõl John Morgan még mindig katona.”

y yy



6

Purna
„Ha valakinek van elég pénze és hatalma, pokoli jámbornak 
mutathatja magát, és senki nem gyanítja, mennyire gonosz. 
Ezt akkor tanultam meg a saját bõrömön, mikor Sydneyben 
dolgoztam helyettes nyomozóként. Tudod, hány félig 
bennszülött nõi nyomozó volt elõttem? Hát egy se. Azt hiszed, 
könnyû volt? Elviselni az úgynevezett kollégáim molesztálását? 
A fele azért utált, mert nõ vagyok, a másik fele meg azért, 
mert nem tetszett nekik a tény, hogy az anyám koori 
volt. De amikor eljön a francos világvége, mindenki 
leszarja, mekkora az összeg a bankszámládon. 
Láttam a menedékhelyen, ahogy a fertõzés egyre 
terjedt, és a gazdagok pont olyan gyorsan meghaltak, 
mint a szegények. És Moresbyben, ahol hidak tûntek el, 
és a szerencsétlenebbje a legrosszabbat kapta. 
De végül egyiküket se mentette meg semmi. Amikor minden 
hazugságról lehullott a lepel, és a véres végzet és köztük csak én 
állok, hirtelen Purna lesz mindenki legjobb barátja. Nos, kapják be! 
Nem miattuk vagyok itt. Én azokért vagyok itt, akik nem tudják megvédeni 
magukat. Bárkiért, aki félelemben él. Én megvédem õket - és akár meg is halok 
értük… mert egykor közéjük tartoztam.”

Logan
„Mindig azt hittem, szart se érek. Még akkor is, amikor 
bejutottam az All-Pro-ba. Még akkor is úgy gondoltam, 
hogy nem érdemlem meg az egészet, amikor a legjobb 
formámban voltam, és én vezettem a csapatomat a 
bajnokságra. Úgy gondoltam, biztos hamarosan összeomlik 
az egész. És tessék, igazam volt. Hogy tanultam-e belõle? 
Megváltoztam-e? Dehogy! Csak élveztem, hogy a saját 
nyomoromban dagonyázhatok. Szánalmas, mi? 
Nos, befejeztem. Amikor az egész világ pokollá változik, 
a saját kis nyomorult probllémáim kicsit eltörpülnek. 
Tutira meghaltam volna Royal Palms-ben, ha jó emberek 
nem tették volna kockára az életüket értem. Arról nem is beszélve, hogy mi 
történt Moresbyben meg abban az átkozott dzsungelben. Láttam már pár beteg 
és gázos dolgot, tesó, de láttam olyan embereket is, akik mindent feláldoztak 
olyanokért, akiket alig ismertek. Amikor megmented valami halálra rémült 
fi ckónak a seggét, nem érsz rá az önsajnálatra. Itt van a tanulság. 
Nem tudom pontosan, mi az, nem vagyok olyan kibaszott okos. 
De egy dolgot tudok: Logan Carter nem az a nagy seggfej, akinek 
mindenki hitte.”
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Sam B.
„Kölyökként New Orleansban semmi mást nem akartam, csak 
rappelni. A ’Who Do You Voodoo’-ig nem volt semmi komoly 
áttörés. Igazából félig vicc volt az egész, de aztán egy csapásra 
brutálgazdag lettem. Haver! Mindenem megvolt, amit akartam. 
Kivéve tisztelet. Senki nem gondolta, hogy nagyágyú vagyok, 
csak valami egyszámos, tehetségtelen idiótának tartottak. 
Én meg egyre jobban elhittem nekik. Az után a szám után 
nem volt több slágerem. Semmi mondanivalóm nem volt. 
Nos, tudod mit? Hát most aztán van mit mondanom. Nem 
gondoltam, hogy valaha látok szomorúbbat a Katrina 
tarolásánál, de ez a járvány… ami Royal Palmsban 
történt… ami Moresbyben történt… ez valami horrorfi lmbe 
való szarság, haver. A holtak felkelnek az élõk ellen, mint az ítéletnapon, és 
talán az is van, de meg kell mondjam, az emberek néha bámulatos dolgokat 
csinálnak emiatt. Azok, akikrõl úgy gondolnád, szembeszállnak vele, azok 
húznak nyúlcipõt. De ott vannak a csendesek, azok, akiket nem is veszel észre. 
Haver, õk aztán egy tapodtat se mozdulnak. Mindent feladnak olyanokért, 
akiket nem is ismernek. Ebben azért van egy daltéma. Francba, nem tudhatom, 
hogy ott leszek-e, amikor már mindennek vége… De ha igen, én mondom 
neked, Sam B-nek bizony van mondanivalója.”

Xian Mei
„Az apám a Hong Kong-i rendõrség fõfelügyelõje volt. 
Meghalt, amikor tíz éves voltam, és akkor azt mondtam 
magamnak, hogy a nyomdokaiba lépek. Osztályelsõként 
végeztem, majd csatlakoztam a rendõrséghez, de a 
feletteseim sosem akarták, hogy igazi rendõr legyen 
belõlem. Nem hitték el, hogy egy nõ is képes elvégezni 
a feladatot. De most… senki sem tagadhatja, ki vagyok 
és mit tettem. Hogy mire vagyok képes. Azt hittem, be 
kell majd bizonyítanom a feletteseimnek, mit érek. De 
most már tudom, hogy nem õk a feletteseim, sose voltak 
azok. Egyáltalán nem számít, mit hisznek. Az számít, 
hogy én mit hiszek. Én pedig tudom, hogy több 
van ebben a tragédiában, mint ami elsõ pillanatra 
látszik. Ez a fertõzés, ez a járvány emberi eredetû. 
Ez nem az önmagát javító természet. Ez maga az 
önmagát elpusztító ember. Láttam, hogy söpörte el a menedéket, és döntötte 
Moresbyt teljes káoszba. Nem tudom, honnan származik, de azt tudom, hogy 
vannak olyanok a világon, akik simán feláldoznának milliókat milliárdokért. 
Háborítatlanul teszik a dolgukat azok beleegyezésével, akiknek meg kellene 
védenie bennünket. Én pedig végzek velük egyszer azért a sok szörnyûségért, 
amit tettek. Mert én Xian Mei vagyok, és az apám emlékére cselekszem.”
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Karakterek kiválasztása
A túlélôk bármilyen fegyvert használhatnak, de igazán jól csak a saját 
fegyverosztályuk forgatását tanulhatják meg.

Az ôrjöngés mindegyiküket valamilyen egyedi képességgel ruházza fel, 
ezt a bennük felgyülemlô düh táplálja. Ezek a különleges mozdulatok csaták 
sorsát dönthetik el, de csak a düh erejéig tartanak ki, úgyhogy megfontoltan 
kell ôket használni.

John: A harcmûvész
Õrjöngés: A hatalom érintése – John a botjával gyors 
és halálos támadásokat ad le.

Specialitás: közelharc

Sam B: A tank
Õrjöngés: Szétütés – Sam begôzöl, és puszta ököllel esik 
neki mindenkinek.

Specialitás: Zúzófegyverek

Xian Mei: Az orgyilkos
Õrjöngés: Vérôrület – Xian minden harcmûvészeti tudását 
összeszedve, halálos pontossággal végzi ki ellenfeleit.

Specialitás: Vágófegyverek

Purna: A vezér
Õrjöngés: ôrzés – Purna gondolkodás nélkül szembeszáll 
a lehetetlen túlerôvel is. ô és szövetségesei regenerálni 
kezdik az életerejüket, sokkal gyorsabban kijavítanak 
bármiféle rongálást, illetve további elônyökre is szert 
tesznek. A képesség ideje alatt Purna a rejtett oldalfegyverét 
is használhatja, még ha sem fegyver, sem lôszer nincsen 
nála.

Specialitás: lôfegyverek
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Logan: Aki mindenben jó
Õrjöngés: Telitalálat – Logan fegyverhajigáló meg-
szállottá válik, aki hihetetlen és halálos pontossággal dob. 
Egyetlen támadása több célponttal is végezhet.

Specialitás: Dobófegyverek

Képességpontok elosztása
Ha kiválasztottál egy karaktert, akkor már lesznek képességpontjaid, 
amelyeket el kell osztanod. Választhatsz egy elõre meghatározott 
képességbeállítást, vagy a „Custom” lehetõséggel magad is eloszthatod 
a pontokat.

Combat
Szabadon engedheted ellenfeleidre az õrjöngést

Survival
Jobbak a túlélési képességeid

Balanced
Jó középút a túlélés és a sebzés között

Custom
A pontokat neked kell szétosztanod

Saved Game
Úgy kezdheted a játékot, hogy az azonos karakterrel elmentett állásod 
képességelosztását használod.

Dead Island karakter importálása
Ha végigjátszottad a Dead Island-et, akkor beimportálhatod a karaktered 
a Dead Island – Riptide-ba. A szinted és a képességpontjaid is átjönnek 
a Dead Island – Riptide-ba. Az importálás után viszont el kell osztanod 
képességpontokat a Skill menüben.

Karakterfejlôdés
A karakterek tapasztalatot gyûjtenek és szinteket lépnek, ilyenkor életerôt 
és képességpontokat kapnak, amikért új tulajdonságok és bónuszok 
vásárolhatók. Három különbözô képességfa érhetô el, mindegyikben eltérô 
erôsítések találhatók. 

• Fury – az elsô képességfa a karakterre jellemzô képességet erôsíti, ami 
erôsebbé és hatékonyabbá teheti.



10

•  Combat – itt találod a fegyverekkel és harccal kapcsolatos fejlesztéseket. 
Az egyes fegyvertípusokra gyúrva fejlesztheted azok hatékonyságát.

•  Survival – végül az utolsó képességfán találod azokat az univerzális 
képességeket, amelyek a túlélést segítik ezen a zombikkal fertôzött 
szigeten.

Küldetések
A játék számos küldetést kínál a játékos számára, hogy felfedezze a szigetet. 
Minden köldetés a játék küldetésképernyõjén található.

Fõküldetés
Ha ezt a küldetéssorozatot követed, azzal a Dead Island – Riptide történetét 
ismerheted meg. Ha megoldottál egy ilyen küldetést, azonnal kapsz 
iránymutatást a következõhöz.

Mellékküldetések
A játékban mellékküldetések is vannak, amelyek segítségével további 
háttérinformációkat tudhatsz meg, vagy további opciókat érhetsz el, mint 
amilyen például az elektromos kerítés: ez elég jól támogatja a csapatodat 
az elõrejutásban.

Csapatküldetések
A fõ- és mellékküldetések mellett még csapatküldetéseket is teljesíthetsz, hogy 
csapatod tagjai szintet lépjenek a túlélõk között. A szintet lépett csapattagok 
jobban tudják védeni a búvóhelyeket, így jobb túlélési esélyeid vannak.

Fegyverek paraméterei
Minden fegyvernél meg vannak adva a következô paraméterek:
•  DPS – másodpercenkénti sebzés, amely a sebzést és a sebességet 

számolja egybe, hogy könnyedén összehasonlíthatsd a fegyvereket
• Damage – sebzés, amit közvetlenül okoz a célpont életerejében.
• Force – ez a célpont állóképességének gyengítését jelzi.
• Speed – egy újabb ütésig szükséges idõ. A lassabb fegyverek nagyobb 

erejûek, mint a gyorsak.
• Durability and Condition – a tartósság jelzi, hogy a fegyverrel 

hányszor végezhetô támadás, mielôtt elhasználódna. A fegyver
pillanatnyi állapota, a fehér csík jelzi a fegyver ikonja körül.

A fegyverek minôségi szintjei:
• Silány (szürke)  •  Közönséges 
• Szokatlan (zöld)  •  Ritka (kék) 
• Egyedi (ibolya)   • Kivételes (narancs)

jelzi,, hoggy ay  fegyverrel 
nálnánáánálálódódnóddód a. AA fegygyggggggggggygygggygyggygyggygggggggggg verver
vvvvvvererererrererer er ikonjanja kökökkkkökökökökökökökökkökökkökkööökökkkökökökkkkök rülüllllllllllllllllllll.
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(fehér)
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Fegyverek módosítása
Módosítás
A Dead Island játékban módosíthatók a fegyverek, így növekszik az erejük, 
és különféle sebzô hatásokkal ruházhatók fel. Fegyver módosításához a 
következôkre lesz szükséged:
 •  Munkaasztal – ezeknél a különleges asztaloknál végezheted a 

fegyverek fejlesztését, javítását vagy módosítását.
 •  Tervrajz – gondolj rá, mint afféle bevásárlólistára. Itt vannak összeírva 

az alapanyagok, amelyek adott módosításhoz szükségesek.
 •  Alkatrészek – elszórva találhatók a szigeten, a segítségükkel 

erôsebbé teheted a fegyvereid, így javítva a túlélési esélyeiden.
 •  Fegyver  – olyan kell, amelyik módosításához megfelelô tervrajzod 

is van. Ne feledd: minél erôsebb a fegyver, annál többet nyersz a 
módosításával.

Fejlesztés
A fejlesztések a munkaasztaloknál vásárolhatók. Javítanak az adott fegyver 
egyes paraméterein.

Javítás
A fegyverek fokozatosan elhasználódnak. Persze még mindig olcsóbb 
folyamatosan karbantartani a kedvenc fegyvered, mint ha teljesen meg 
kellene javítani egy törött, használhatatlan vackot.

Kiegészítô leírás a fegyverekhez
Kis kitérô a fegyverekre
A fegyverek gyûjtése és módosítása a Dead Island világának egyik fô 
játékeleme. Ahogy próbálod túlélni a Banoi-szigeti zombik elôtörését, 
szükséged lesz minden fegyverként használható tárgyra, hogy megvédhesd 
magad a zombik hordáitól. Persze egyik fegyver erôsebb, a másik 
gyengébb, a fokozott használatban meg úgyis tönkremennek. De egyet 
se félj, több módon is karbantarthatod vagy fejlesztheted a fegyvereid. 
Fejlesztések alatt pedig nem csak azt értjük, hogy jobbak lesznek az értékei, 
a fejlesztések szemmel láthatóan meg is jelennek a játékban.

Szerte a szigeten találhatók munkaasztalok, amelyeknél – ha nálad vannak 
a megfelelô fegyverek és tárgyak – lehetôséged van a fegyverzeted javítani, 
fejleszteni vagy módosítani. Szükséged is lesz a módosított új fegyverekre, 
különben nem fogod mindazt megúszni, amit a Banoi-sziget tartogat.

Arra is fi gyelj, hogy lehetôleg azokat a fegyvereket használd, amelyek 
forgatásában jeleskedik a karaktered: mindegyik karakterosztálynak megvan 
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a hozzá tartozó fegyvertípusa. Vannak például, akik koponyákat szeretnek 
zúzni, mások a tiszta vágások hívei, megint mások inkább lövöldöznek, és 
a jól bevált fejlövésre játszanak. Ezek a különbségek persze a karakterek 
képességfáin is megmutatkoznak, amelyeket végigjárva elég komolyan 
megdobhatod a karakterosztályhoz tartozó fegyverek hatékonyságát. 

Fegyverek elhasználódása és javítása
Idôvel minden fegyvered elhasználódik a Dead Island - Riptide játékban. 
Néhány jobban sikerült csapás, pár bezúzott koponya és máris 
érzékelhetôen gyengül a fegyver, végül aztán el is dobhatod. Ezért fél 
szemmel mindig fi gyeld a felszerelésed állapotát, nehogy aztán védtelenül 
maradj, amikor jönnek a zombik! Az egyszerûbb fegyverekkel, mint mondjuk 
egy faléccel vagy evezôvel nem érdemes nagyon foglalkozni, de ha van 
például egy kedvenc macsétád, az azért legyen mindig éles, hogy ha helyzet 
van, akkor lehessen darabolni azokat az ocsmány fajzatokat!

Fegyverek fejlesztése
A játék elején többnyire csak egyszerûbb fegyvereket fogsz találni, de még 
ebbôl az arzenálból is ki lehet hozni valamit. Mondjuk egy mezei feszítôvas 
alapban is jó zúzófegyver, de ha továbbfejleszted egy munkaasztalnál, 
megismerheted a benne rejlô halálos potenciált. A fejlesztett feszítôvas 
könnyebben töri a koponyákat, mint az alap. A tûzfegyverek is jelentôsen 
erôsebbek lesznek, ha foglalkozik velük az ember. De mint azt mind tudjuk, 
semmi sincs ingyen: idôt kell szánnod a gyûjtögetésre a szigeten, hogy 
meglegyenek a megfelelô tárgyak a kívánt fegyver fejlesztéséhez. Látni 
fogod, a befektetett energia megtérül.

Fegyverek módosítása
Nem elégszel meg a mezei vascsôvel, nem tetszik a faléc vagy a baseball-
ütô? Stílusosabban akarsz végezni az ellenfelekkel? Akkor aztán tényleg 
gyûjtögess a szigeten, keress minél többféle tárgyat és fegyvert, és ha nyitott 
szemmel jársz, néha tervrajzok is a kezedbe akadnak majd. Kombináld ezt 
a három dolgot, a Dead Island pedig minden lehetôséget megad, hogy 
újabb, halálosabb fegyverekkel rukkolj elô! Van nálad egy baseballütô és 
egy marék szög? Csak verd bele egy munkaasztalnál, és 
a támadásaiddal máris kivéreztetheted az ellenséged! Találtál egy búvárkést, 
mosóport, némi drótot, szigszalagot és egy karórát? A kreativitásodra bíz-
zuk a dolgot, hogy összeeszkábálj egy csôbombát! Ez persze csak néhány 
kiragadott példa volt a számtalan felfedezhetô lehetôségbôl. Kutasd át a 
Banoi-sziget nyitott világát, és próbálj meg beszerezni minél több darabot 
a Dead Island- Riptide egyedi fegyverarzenáljából.
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Extra tárolóhely
Henry Boyle, a csapatod egyik tagja képes fegyvereket és tárgyakat cipelni 
helyetted. Ez elég jól jön, ha a hátizsákod tele van, de nem akarsz eldobni 
egy fegyvert.

Holtzónák
A Dead Island – Riptide világán mindenhol találhatsz úgynevezett holt 
zónákat. Ezek a holt zónák lezárt területek, amelyek tele vannak veszélyes 
ellenfelekkel és különleges fõszörnyekkel. Ezek a holt zónák tapasztalati 
pontot és rengeteg zsákmányt adnak neked, ha kiirtod õket. 

Fômenü
CONTINUE – a legutóbbi játékállás folytatása.

PLAY – korábbi mentés folytatása vagy új játék kezdése.

Options 
 •  Game – a hangzás beállítása, illetve a képernyôn megjelenô 

információk kezelése.
 •  Video – a grafi ka és teljesítmény fi nomhangolása.
 •  Online – a pillanatnyi vagy alapértelmezett játék hálózati 

láthatóságának beállítása.
 •  Gamma – a fényerô mértékének igazítása a jobb játékélményhez.
 •  Controls – az irányítás és erôvisszacsatolás különféle beállításai. 

Itt engedélyezheted az analóg harci irányítást is (lásd a megfelelô 
fejezetben).

Extras
 •  Challenges – itt követheted, hogy miket sikerült teljesítened a külön 

megszabott célokból, melyek teljesítése tapasztalati pontokat ér.
 •  Credits – nekik köszönheted a Dead Island játékot.
 •  Personal Statistics – itt összegyûjtve láthatod a jelenlegi játékos 

statisztikáit, olvasd át nyugodtan.
 •  Exclusive Content – itt megnézheted a játékhoz készült letölthetô 

tartalmakat.
 •  Dr. Kessler’s Casebook – itt találod az összes olyan zombi leírását, 

amelyekkel a küldetések során találkoztál.
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Hálózati láthatóság
Meghatározhatod, hogy más játékosok lássák-e a te játékod az interneten, 
illetve megadhatod a nyilvános és privát férôhelyek számát.

Game Visibility (játék láthatósága)
 •  Private – a játékod nem jelenik meg a nyilvános listákban.
 •  Public – mások is látják a játékod és csatlakozhatnak is, amennyiben 

van szabad hely, és a játék állapota ezt megengedi.

Game Visibility Area (láthatóság érvényessége)
 •  LAN – a játék csak a helyi hálózaton látható.
 •  Internet – a játék az interneten is látható.

Public slots – a más játékosoknak megnyitott férôhelyek száma (1-3).

Analóg harci irányítás
A játék beállításainál (Options) az irányítás részben (Controls) átválthatod 
a harci irányítást (Fight Type) az alapértelmezett digitális módról analógra. 
Ezt a valósághûbb irányítási módot a tapasztaltabb játékosoknak ajánljuk, 
mivel pontosabban vezérelhetôk így a karakter támadásai. Így jobban 
beleélheted magad és sokkal jobb móka, mindenképp tegyél vele egy próbát! 
Analóg harci irányításnál a jobb karral tudod lendíteni a fegyvered, közben 
lenyomva kell tartani ]. A jobb karral elôször kijelölöd, hogy milyen 
irányból indítod a támadást, majd gyorsan húzd a jobb kart az ellentétes 
irányba, közben pedig a bal karral a fegyver mozgását határozhatod meg.

Bármelyiket is választod a két irányítási mód közül, az irányítás részben 
(Controls) mindig megtalálod a játékvezérlô kiosztását.
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HUD

1.  Célkereszt – ide célzol a közelharci- és lôfegyvereiddel.
2.  Célpont ellenfél neve és szintje.
3.  Ellenség életereje. 
4.   Ellenség állóképessége – ha nullára csökken,

akkor kiütötted az ellenfelet.
5.  Saját életerôd.
6.  Tapasztalat a következô szintig. 
7.   Gyülemlô düh – az ellenfeleid megölésével halmozhatod. 

Ha telve vagy, akkor ôrjöngésbe kezdhetsz, ez minden 
karakternél mást takar.

8.   Fejlôdésjelzô – akkor jelenik meg, ha elkölthetô 
képességpontjaid vannak.

9.   Saját állóképességed – állóképesség kell a közelharci fegyverek 
használatához, az ugráshoz és ökleléshez. Ha sérülsz, kicsivel 
akkor is csökken az állóképességed.

10.  Testhelyzet (csak váltáskor látszik).
11.   Kistérkép – a fontosabb helyszíneket és küldetéseket is jelzi, 

az ábrák megegyeznek a térkép szimbólumaival.
12.  Küldetés iránya.
13.  Zseblámpa kijelzôje.
14.  Kézben tartott fegyver ikonja és állapota.
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Ellenségek
Infected (Fertôzött) - nagyon gyorsak és nagyon 
ádázak: ami mozog, azt megtámadják. Közelségükre 
velôtrázó sikolyuk fi gyelmeztet. A legjobb, ha már 
messzirôl elintézzük, vagy ha a társaitól elválasztva 
próbáljuk meg legyûrni.

Walker (Cammogó) - lassan csoszogó élôholtak, akik 
csak bolyonganak a Banoi-szigeten, egyetlen céljuk: ehetô 
húst zabálni. Fôleg csoportosan veszélyesek, mivel lassú 
mozgásuk ilyenkor kevésbé jelent hátrányt.

Drowner (Fojtogató) – Igen gyors ellenfél, aki 
csendesen lapul a vízben, majd meglepetéstámadással indít. 
Általában csapatban látni, így különösen veszélyes lehet 
a csónakkal utazókra, hiszen meghallja a motor hangját.

Thug (Verõlegény) – Igen lassú, de nagyon erõs, 
és nem lehet kiütni. A legjobb támadása viszont kiütheti 
a játékosokat. Igen veszélyes szûkös tereken, mert ritkán 
jár egyedül.

Ram (Batár) – hihetetlenül erôsek és vérszomjasak, már 
a fertôzés kitörése elôtt is tiszta ôrültek voltak. Más nem is 
érdekli ôket, csak a szemük elé kerülô túlélôkkel akarnak 
végezni, lehetôleg egyetlen jól irányzott lerohanással. 
Ezzel a rémmel szemtôl szemben esélytelen a küzdelem.

Suicider (Merénylô) – szerencsétleneket csapdába 
zárja torz, lüktetô testük. Látszólagos értelmük ellenére 
nem tesznek mást, csak az ösztönüket követve rárontanak 
a túlélôkre, és felrobbanva próbálnak meg végezni velük. 
Ilyenekkel küzdeni zárt helyen vagy közelharcban... 
kész öngyilkosság.

Ellenség
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Floater (Vízihulla) – felfúvódott, oszladozó testükben 
maró nyálka erjed, amelyet messzirôl ellenségeikre 
fröcskölnek. Szembe kerülve vakságot, zavartságot 
okozhatnak. Nem egyszerû elbánni a vízihullákkal, 
megmaradt testük jól bírja a gyûrôdést.

Butcher (Mészáros) – a fertôzöttek ravaszabb 
és szívósabb változatai. A mészárosok csökött kezeik 
maradványával próbálnak majd feltrancsírozni. Ugró 
támadásaik és villámgyors mozgásuk miatt közelharci 
fegyverekkel hátrányba kerülhetünk velük szemben. 
Jobban járunk, ha távolról próbáljuk meg ôket szétlôni.

Screamer (Sikoltó) – Gyors és veszélyes ellenfél. 
Mindig más ellenfelek csapatában látni. Ha elég közel 
jut, a sikoltása megbéníthatja a játékost, aki így nem 
tud tovább támadni.

Wrestler (Birkózó) – Lassú ellenfél, de területre támad. 
A támadása kiütheti a játékost. Igen jól bírja az ütést, és 
nem lehet kiütni.

Grenadier (Gránátvetõ) – Lassú ellenfél, de nagy 
távolságról támad: saját testének mérgezõ darabjait 
dobálja. Ha ezzel az ellenféllel harcolsz, használd ki 
a lassúságát, és támadd a hátát: a gyenge pontja 
a hátán lévõ üveg.

Ko-op kommunikáció
A Dead Island – Riptide egy új kommunikációs formát is támogat, amely 
megkönnyíti a koordinációt. Egy többszemélyes játékban megjelölhetsz 
mindent (ellenfeleket, tárgyakat, ajtókat, egy pontot a földön) a többi játékos 
számára. Ezeket szóbeli megjegyzés és ikon is jelzi, amely minden más 
játékos számára látható. Csak mutass a célkereszttel egy objektumra, 
és add ki a parancsot.
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Készítõk
FEJLESZTETTE 
ÉS TERVEZTE A 
TECHLAND 
Techland Warszawa
Vezető tervező és producer
Jacek Brzeziński 

Vezető szinttervező és producer
Marek Soból

Vezető játékmenet-tervező
Jakub Styliński

Művészeti igazgató
Krzysztof Kwiatek

Vezető művész
Łukasz Skurczyński

Vezető programozók
Krzysztof Sałek
Tomasz Soból

Történettervezés
Jan Bartkowicz
Tomasz Duszyński
Magdalena Tomkowicz

Írta
Tomasz Duszyński
Maciej Jurewicz
William Harms
Haris Orkin
Magdalena Tomkowicz

Játékmenet-tervezés
Maciej Mach

Szinttervezés, küldetéstervezés 
és scriptelés
Michał Pałka
Rafał Polito
Danuta Psuty
Michał Stawicki
Wiktor Szymański

További szint- és 
küldetéstervezés
Łukasz Chmielewski
Łukasz Maj

Koncepciós tervek és 
felhasználói felület
Mikołaj \”Cybe\” Piszczako

Koncepciós tervek
Maciej Janaszek

Szinttervek
Rafał Mąka
Łukasz Michalczyk
Sebastian Miłosek
Sebastian Stęplewski

2D rajzok
Damian Bajowski
Maciej Janaszek

Jarosław Koszewski
Justyna Leszczyńska

3D grafi ka
Michał Bystrek
Krzysztof Sąpor
Łukasz Szymaniak

Karakterrajzok
Izabela Zelmańska

További karakterrajzok
Virtuos

További 2D rajzok
Tomasz Ćwik
Paweł Dobosz
Urszula Koc
Mateja Petkovic
Nikolay Stoyanov
Michał Strzeżek
Marta Szymańska

További FX
Tomasz Borowiecki

További video
Studio BX

Animáció és további mozibetétek
Cinematics
Paweł Sękal
Andrzej Zawada

További animáció
DashDot

Programozás
Kamil Kaczmarski
Karol Kosacki
Janusz Szmigielski
Juliusz Toczydłowski

Vezető hangmérnök
Krzysztof Lipka

Hangtervek
Adam Skorupa

További hangtervek
Paweł Daudzward
Piotr Niedzielski

Zene
Paweł Błaszczak

Szinkronrendezés és 
szereplőválasztás
Haris Orkin
Amanda Wyatt

Motion capture színészek
Anita Balcerzak
Kamil Bończyk
Wojciech Chowaniec
Łukasz Czerwiński
Paweł Ferens
Agnieszka Jania
Maciej Kowalik
Maciej Kwiatkowski

Agnieszka Przestrzelska-
Świderska
Michał Szwed

Lokalizációs menedzser
Michał Rainert

Lokalizációs asszisztens
Szymon Frąszczak

Minőségbiztosítási menedzser
Piotr Szymański

Minőségbiztosítás
Marcin Bartniczuk
Krzysztof Mierzejewski
Bartłomiej Rudyk

MB - Lokalizáció
Marcin Nowacki

További minőségbiztosítás
Marcin Kierzniewski

ANGOL SZINKRON

Kim Mai Guest - Xian Mei
Peta Johnson - Purna
Phil Lamarr - Sam B
David Kaye - Logan
Adam Croasdell -  John Morgan
Andy McPhee - Colonel Hardy
Jon Curry - Frank Serpo
Jean Gilpin - Dr. Jane 
és további szereplők
Jennifer Cruise - Harlow
Marcella Lentz-Pope - Jacqueline, 
Angel Guerra, and Rose
Dave B. Mitchell - Trevor
Patricia Belcher - Chimamanda 
és további szereplők
Andre Sogliuzzo - Dr. Kessler 
és további szereplők
Kevin Daniels - Dr. Cecil 
és további szereplők
Adam G - Wayne 
és további szereplők
Keone Young - Marvin 
és további szereplők

Felvéve a híres Los Angeles-i 
Radio Ranchen (California)

Vezető hangmérnök
Andrew Meisner

DALOK

\”Who Do You Voodoo\”
Christopher H. Knight 
(Író/Előadó/Producer)
Josef Lord (Író/Előadó)
Haris Orkin (Író)
\”No Room In Hell\”
Christopher H. Knight (Író/Előadó/
Producer)
Josef Lord (Író/Előadó)
Haris Orkin (Író)
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További szinkronfelvételek
George Ledoux

Ügyvezető igazgató
Marek Soból

Technikai támogatás
Marcin Kierzniewski
Radosław Nojak

Stúdióasszisztens
Magdalena Faszczewska

Külön köszönet
Paweł Gilecki
Emil Jaworski
Jakub Majcherek
Michał Maślany
Kamil Oberszt
Jan Oliński
Aleksander Pelc
Krzysztof Porada
Piotr Pytko
Mateusz Skrok
Michał Jerzy Sobczak
Marcin Surosz
Tomasz Szymoński
Łukasz Świecki
Mateusz Tomasik
Bartłomiej Waszczuk
Michał Włodarczyk
Marek Zdziarski
Marcel Garbarczyk

Techland Wrocław
Ügyvezető és kreatív igazgató 
Paweł Marchewka

Ügyvezető Producer és igazgató
Paweł Zawodny

Gyártás
Maciej Binkowski
Adrian Ciszewski
Przemysław Kawecki

További gyártás
Grzegorz Łącki

Kiajánlási menedzser
Małgorzata Mitręga

Művészeti részleg menedzsere
Adrian Kornecki

Tulajdonmenedzsment
Rafał Zerych

Vezető szinttervező
Adrian Sikora

További szint- és 
küldetéstervezés
Jacek Matuszewski
Piotr Mistygacz
Piotr Pawlaczyk

További szintrajzok
Paweł Maliński
Matusz Piaskiewicz

Szymon Urban
Piotr Wojtas

Koncepciós rajzok
Wojciech Ostrycharz

Karakterrajzok
Dariusz Kaszycki
Magdalena Kojder
Sławomir Latos
Mateusz Manes
Jan Siomin

További karakterrajzok
Seweryn Niedzielski

Mozibetétek készítői
Jan \”Janusz\” Borkowski
Dawid Lubryka
Hubert Jarnecki

Az animációs részleg line 
managere
Dawid Lubryka

További animáció
Kamil Franosik
Dariusz Kaszycki

Mozgásrögzítés
Michał Stefański

Különleges hatások
Dominik Gajewski

További különleges hatások
Łukasz Kozak

Rangidős technikai vezető
Maciej Jamrozik

Technikai vezető
Sławomir Latos

Audió
Paweł Błaszczak
Tomasz Gruszka

További játékmenet-
programozás
Maciej Binkowski
Sebastian Chain
Paweł Czubiński
Szymon Fogiel
Janusz Gruca
Kornel Jaskuła
Tomasz Klin
Maciej Kłokowski
Paweł Kołaczyński
Wojciech Korycki
Sebastian Kowal
Paweł Kubiak
Mikołaj Kulikowski
Bartosz Kulon
Radosław Malicki
Paweł Nowak
Grzegorz Świstowski
Marcin Żygadło

Shader programozás
Andrzej Cabaj
Aleksander Netzel

CHROME ENGINE 5 
MEGHAJTÁSSAL

Technológiai vezető
Jakub Klarowicz

Motorprogramozás
Andrzej Zacharewicz
Grzegorz Wojciechowski
Marcin Piaskiewicz
Michał Mazanik
Michał Nowak
Paweł Nowak
Paweł Rohleder
Sławomir Strumecki
Wojciech Krywult

További motorprogramozás
Grzegorz Świstowski
Jacek Małyszek
Krzysztof Nosek
Maciej Kłokowski
Paweł Czubiński
Paweł Kołaczyński
Tomasz Klin

Vezető eszközmérnök
Bartosz Bień

Eszközprogramozás
Konrad Kucharski
Marek Pszczółkowski
Michał Mocarski

További eszközprogramozás
Grzegorz Dulewicz
Katarzyna Wereska
Paweł Wojtasik

További külsős eszközök
Marek Znamirowski

Minőségbiztosítási menedzser
Tymoteusz Steczowicz

Minőségbiztosítás
Tomasz Jerkiewicz
Tomasz Kassa
Karol Kozłowski
Michał Stachowiak
Kamil Szuwalski

HR menedzser
Natalia Selinger

HR
Katarzyna Borowiecka
Aleksandra Gwara
Matylda Siuta-Brodzińska

Pénzügyi igazgató
Kamila Dudek

Üzletfejlesztési igazgató
Przemek Marmul

Partnerkapcsolati üzletfejlesztési 
menedzser
Jakub Alcer

Üzletfejlesztési menedzser
Małgorzata Sobieszek
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Üzletfejlesztési specialista
Krzysztof Kusak

Nemzetközi marketing és PR 
igazgató
Paweł Kopiński

Nemzetközi brandépítés
Radosław Grabowski
Błażej Krakowiak
Przemysław Mróz
Marcin Traczyk

Rangidős grafi kai tervező
Paweł Paliński

DarkReactor.com

További 3D grafi ka
Eric Abdoul
Rafał Brożyniak
Michał Krzymin
Michał Kubas

Alvernia Studios

Producer
Piotr Gamracy

Mozgásrögzítési részlegvezető
Łukasz Zawłocki

Mozgásrögzítési specialisták
Tomasz Wilewski
Tomasz Kowalczyk

Mozgásrögzítési adattisztítók
Mateusz Doktor
Łukasz Salabura
Krzysztof Wachowski

MOZIBETÉTEK

Felügyelők
Piotr Gamracy
Łukasz Zawłocki

Mozibetét-animátor
Michał Gamrat

Mozibetét-feldolgozás
Łukasz Zawłocki

GreenLink

Ügyvezető igazgató
Costin Mihai

Stúdiómenedzser / 
Projektkoordinátor
Ionut Roman

Minőségbiztosítási tanácsadó
Mihai Vasile

Minőségbiztosítási tesztelők
Bogdan Valentin Balan
Cosmin Mihai
Dan Ionel
George Iulian
Laura Savu

Marian Enache
Tiberiu Munteanu

Sc Quantic Lab Srl

Ügyvezető igazgató
Stefan Seicarescu

Projektmenedzser
Marius Popa

Projektvezető
Sevastian Secasiu

Xbox 360 megfelelőségi csapat

Vezető tesztelő
Zoltan Szilagyi

További tesztelők
Attila Ujvari
Gabriel Ardelean
Vlad Rozsa
Alieta Pojar
Tudor Simu

TESTRONIC LABORATORIES

Minőségbiztosítási vezető
Erik Hittenhausen

Játékoperációs menedzser
Pietro Faccio

Minőségbiztosítási menedzser
Julian Mower

Megfelelőségi koordinátor
Adam Biwojno

Rangidős megfelelőségi 
technikus
Pawel \”Piekarz” \ Kolnierzak

Megfelelőségi technikusok
Adam Borysewicz
Przemek Brutkowski
Daniel Jalocha
Maria Kerner
Damian Pawlowski

FORDÍTÁS 

Német, francia, spanyol
VioletMedia GmbH
Munich 

Olasz
Vertigo Translations 

Fordítás
Davide Solbiati 
Rossella Mangione 

Minőségbiztosítás
Ilaria Fusè
Claudia Mangione 

Lengyel
Localsoft 

KIADJA A DEEP SILVER
Fejlesztési igazgató
Vivien Dollinger

Ügyvezető producer
Guido Eickmeyer

Nemzetközi gyártási igazgató
Christian Moriz

Vezető kreatív producer
Sebastian Reichert

Rangidős producer
Christian Grunwald

Kreatív producer
Alex Toplansky

Művészeti igazgató
Nikolay Stoyanov

Koncepciós rajzok
Mateja Petkovic

Termékmenedzser
Achim Meyer
Mathias Boxleitner

Megjelenési menedzser
Christopher Luck

Lokalizációs menedzser
Lukas Kotrly

Termékkiadási menedzser
Daniel Gaitzsch

Minőségbiztosítási vezető
Vincent Omodei

NEMZETKÖZI MARKETING

Kereskedelmi igazgató
Menno van der Bil

Rangidős brandmenedzser
Vincent Kummer

Brandmenedzser
Rupert Ochsner

Művészeti vezető 
Christian Löhlein

Rangidős művészeti tervező
Philipp Foly

Művészeti segédtervező
Jennifer Demuth

Videoszakértő
Thomas Sighart

Rangidős nemzetközi PR 
menedzser
Martin Metzler

Online marketing
Jörg Spormann
Daniel Langer
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Közösségi menedzser
Maurice Tan

ÉSZAK- AMERIKA

Marketing és PR menedzser
Aubrey Norris

Észak-amerikai marketing
Jon Schutts
Ryan Avery

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Sales és marketing igazgató 
(Észak-Európa)
Paul Nicholls

Marketing (Egyesült Királyság)
Amy Namihas
Peter Ballard
Nick Turner

NÉMETORSZÁG/
AUSZTRIA/SVÁJC

Marketingigazgató
Mario Gerhold

Német marketing
Kay Jungmichel
Cecile Schneider
Martin Wein

ÉSZAK

Általános menedzser
Martin Sirc

Marketing és PR menedzser
Marcus Legler

SPANYOLORSZÁG

Marketing igazgató
Oscar del Moral

Spanyol marketing
Roberto Serrano
Carolina Moreno
Gustavo Voces

OLASZORSZÁG

Marketing igazgató
Daniele Falcone

Olasz marketing
Michele Minelli
Frida Romano
Paola Menzaghi

FRANCIAORSZÁG

Marketing menedzser
Emmanuel Melero

Francia marketing
Paul Latrasse
Barbara Allart
Anne Chantreau
Lucie Saulnier
Caroline Ferrier

BENELUX ÁLLAMOK

Általános menedzser
Hans Lange

Marketing és PR
Yvette Hes
Koenraad Parrein

Laboratoires Bug-Tracker inc.

Elnök és ügyvezető igazgató
Antoine Carre

Általános menedzser
Paquito Hernandez
Juan Li

Projektmenedzser
Fausnel Meus
Drew Montpetit

Vezető tesztelő
Fabrice Petit
Ronny Meng

Tesztelők
Jean-Rénold Almonacy
Jérémy Clowez
Emanuela Argetta
Thomas Chouteau
Lovic Fortin
Patrick Rocheleau
Sebastiano Sforza
Adrià Camprubí Rovira
Jean-Pierre Braïdy
Sophie Chartrand
Carlos Carreiro Raposo
Marta Fornos
Romain Meilhon
Isaak Shalfoun
Jean-Sebastien Vallée
Chloé Bury
Jaime Silva Valencia
Claudio Eusebio
Giuseppe Cusenza
Damien Fournet
Vincent Ménier
Lynn Li
Kevin Ye

Peter Pu
Trent Li
Ronny Meng
Sarah Liu
Tommy Xu
Andy He
Master Yang
Seath Bi

GlobaLoc GmbH
The Game Localization Company

Ügyvezető igazgató
Horst Baumann
Daniel Langer

Vezető minőségbiztosítási 
menedzser
Holger Mischke

Vezető minőségbiztosítási 
tesztelők

Angol
Gabriel Loeb
Christine Regan

Francia
Antoine Monteuil
Mathieu Fumy

Olasz
Richard Molkow
Stefano Marcoz

Német
Sebastian Sparr
Emil Heimpel

Spanyol
Aina Climent
Oscar Manzano

MAGYAR DTP VÁLTOZAT
PlayON Magyarország Kft.

Ügyvezető igazgató
Mátyus Tamás

Termékmenedzser
Kovács József

Fordító
Varga János

Lektor
Stépánné Kolozsvári Zsófi a

DTP
Stemma Design Kft.
www.stemma.hu
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Szerzôi jogok és garancia
Örömmel adjuk át Önnek a legjobb minôségû szoftvert, melynek köszönhetôen beléphet a számítógépes szórakozás 
világába. Az alkotók utóbbi hónapokban végzett kitartó munkájának köszönhetôen készült el e termék, az alkotók célját 
tekintve remélhetôleg az Önök legnagyobb megelégedésére.  
Jelen megállapodás feltételeinek elfogadásával, illetôleg a termékre vonatkozó szerzôi jogok tiszteletben tartásával Ön e 
szoftver szerzôjének motivációt és lehetôséget biztosít ahhoz, hogy munkájával a termék továbbfejlesztésén dolgozhasson. 
A PlayON, Magyarország kizárólagos forgalmazója nevében kérjük, hogy szíveskedjen gondosan végigolvasni a garanciális 
megállapodás, illetve a felhasználási szerzôdés feltételeit (a továbbiakban együttesen megállapodás). Szoftver használatának 
megkezdésével Ön a megállapodás valamennyi feltételét elfogadja. 

Kizárólagos forgalmazó Magyarországon: 
PlayON Magyarország Kft.
1195 Budapest, Hofherr Albert utca 11/a.

A garancia feltételei: 
A PlayON garanciát vállal arra, hogy az elektronikus adathordozó, melyen a szoftver található, sérülésmentes, hibátlan, 
vírus által nem fertôzött. 
Az elektronikus adathordozó a vásárlást követô 5 napon belül felfedezett fi zikai 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 követôen bármikor megsérülne az elektronikus adat-hordozó, 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 követôen a hibás elektronikus adathordozót a következô címre kell elküldeni: 1195 Budapest, Hofherr 
Albert utca 11/a.
A garancia magára a szoftverre nem vonatkozik. A szerzôi jogokkal rendelkezô 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 kiváltságos jogokat a PlayON vásárlói felé, melyek gyorsabb, 
modernebb és kevésbé formális úton teszik lehetôvé a jogérvényesítést. 
Ez a garancia kizárólag Magyarország területén érvényes.

A felelôsség kizárása 
A PlayON nem vállal jogi felelôsséget az esetlegesen fellépô programhibákból, vagy a szoftver használatának akadályából 
eredô felhasználói kárigények vonatkozásában. 
A Felhasználó a szoftver helytelen használatából, bizonytalan hardver vagy operációs rendszer mûködésbôl származó 
anyagi vagy erkölcsi kárát a PlayON-ra nem háríthatja át.

Szerzôi jogi információk 
Ellentétes tartalmú jelölés hiányában a szoftver szellemi tulajdonjoga (szerzôi vagyoni jogosultságok) joga a kiadót illeti. 
A szoftver szerzôi jogi védelem alatt áll a Magyar Köztársaság törvényeinek megfelelôen. A jogok megsértése súlyos polgári 
peres és büntetôjogi következményeket vonhat maga után. A fenti rendelkezés megsértôivel 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 
képezô szoftver használatára. 
A felhasználónak a szoftver letöltésére, illetve használatára kizárólag egy számítógépen van joga. 
A szoftver terjesztése, másolása, üzletszerû kiadása, bérbeadása, anyagi haszonszerzés céljából történô 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 szerzô kijelenti, hogy az általa átadott szoftvernek egyedüli szerzôje, és harmadik személynek nincsen joga, jogosultsága, 
amely a felhasználóra a jelen szerzôdéssel ruházott felhasználási jogokat korlátozná, vagy kizárná.
A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a szerzôi jogról szóló törvény, továbbá a Ptk elôírásai az irányadóak. 
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Terméktámogatás

PlayON technikai támogatás
A technikai támogatás igénybevétele elôtt olvasd végig a kézikönyvet! 
Ellenôrizd, hogy installálva vannak-e a szükséges operációsrendszer-frissítések 
valamint a hardver-driverek legújabb verziói.

Ahhoz, hogy a legjobb technikai támogatást tudjuk biztosítani a játékainkhoz, 
beindítottuk a technikai támogatásunk internetes központját, amely hasznos lehet 
a játék elindításával és mûködésével kapcsolatos problémák megoldásához. 
Elég, ha belépsz a www.playon.hu/termektamogatas honlapra, 
és megismerkedsz a leggyakrabban feltett kérdésekkel az általunk kiadott 
játékokkal kapcsolatban.
Internet:
A honlapunkon található technikai támogatás a legjobb és a legeredményesebb 
módszer az adott játékkal kapcsolatos probléma megoldásához. Itt meg-
találhatod azokat a válaszokat, amelyeket megkapnál a technikai támogatásnál 
dolgozó kollégáinktól is. 
Ez a segítség teljesen díjmentes és egész héten 24 órában elérhetô.

E-mail:
Ha valamilyen okból nem találsz a honlapunkon választ a kérdéseidre, 
fordulhatsz közvetlenül a technikai támogatás dolgozóihoz. Írj egy e-mailt a 
support@playon.hu címre, ellenôrizd, hogy pontosan leírtad-e a problémát és 
belefoglaltad-e az összes szükséges információt a géped beállításairól, mert 
csak akkor tudunk neked gyorsan és eredményesen segíteni.

Telefon és hagyományos posta:
Ha nincs hozzáférésed az internethez, felhívhatsz minket a következô 
telefonszámon: 06-20-2424706, valamint küldhetsz nekünk levelet a 
következô címre: PlayON Kft., 1195 Budapest, Hofherr Albert 
utca 11/a. (Ne felejtsd ráírni a borítékra: „Technikai támogatás”). Amikor 
hívsz minket, legyél a géped elôtt, vagy legalább legyenek nálad felírva a 
géped beállításai! Ez jelentôsen segít a probléma megoldásában. A Technikai 
Támogatási Osztály hétfôtôl-péntekig 9-tôl 17-ig dolgozik, ezért nem érsz 
minket utol szombaton vagy ünnepnapon.

Reklamáció:
Kérünk, ne küldj nekünk se teljes dobozt, se magát a lemezt anélkül, hogy 
elôtte felvennéd a kapcsolatot a technikai támogatás osztállyal! Lehet, hogy 
a probléma megoldható plusz költségek nélkül. Azonban, ha a megvásárolt 
játék sérültnek bizonyul, igénybe veheted a garanciát. 
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