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Figyelmeztetés Kérjük, olvassa el figyelmesen az Xbox 360® használati utasítását,
mielőtt használatba veszi a játékot. Az útmutató fontos biztonsági és egészségügyi
információkat tartalmaz. Kérjük, hogy tartsa be az alábbi irányelveket a játék során.
Garanciával kapcsolatos tudnivalókról a www.xbox.com/support oldalon olvashat,
vagy hívja az Xbox vevőszolgálatát.

Fontos egészségügyi figyelmeztetés a videojátékokról
Fotoszenzitív epilepsziás roham
Az emberek nagyon kis százaléka hajlamos lehet fényvillanások, fényeffektusok
kiváltotta epilepsziás roham megjelenésére. 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.
Ezek a rohamoknak különböző tünetekkel járhatnak: előfordulhat szédülés, látás
változás, szem- vagy arcizom rángás, kezek-lábak görcse vagy rángása, dezorientáció,
zavartság, pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztéshez vagy rángógörcshöz
vezethetnek; ennek következménye lehet elesés, illetve az ezt követő tárgyakba ütközés
okozta sérülés.
Azonnal hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz, ha ezeknek a tüneteknek
bármelyikét tapasztalja. Szülőként gondoljon erre, és kérdezze meg gyermekeit a fent
említett tünetek esetleges megjelenéséről – gyermekek és tinédzserek érzékenyebbek
ezekre a rohamokra a felnőtteknél.

Légy üdvözölve újra, Banjo!
Felszedtél egy kicsit, nem? Különösen hasi tájékon. Kár, hogy így
elpuhultál, mert Gruntilda visszatért. Azt hiszem, rosszban töri
a fejét. Sajnos Lord of Games—vagy L.O.G., ahogyan mindenki
ismeri—megfosztotta Kazooie-t a trükkjeitől, cserébe viszont odaadta
neki a legjobb és legkiválóbb szerszámot, amivel szembeszállhat az előre
látható kihívásokkal: egy csavarkulcsot. Ezzel az eszközzel járműveket
építhet, megtámadhatja az ellenséget, nehéz tárgyakat emelhet fel és
aktiválhatja a világban megtalálható különféle dolgokat.
Úgy fest, L.O.G.-nak elege van a vég nélküli civakodásból, és mivel L.O.G. így is lehet mondani - enyhén szólva is szeszélyes, úgy döntött, hogy fura
játékokkal intézi el a dolgot. Hogy mit kap a győztes? Nem kevesebbet,
mint magát a Spiral Mountaint. Mumbo, a Mumbo’s Motors tulajdonosa
lehetőséget biztosít arra, hogy a műhelyében elkészíthesd a járműveket,
és szembesülhess végzeteddel. Légy erős, Banjo! Győzzön a legjobb
medve-sirály páros vagy verselő boszorkány!

A fotoszenzitív epilepsziás rohamok kockázata tovább csökkenthető a következő
óvintézkedésekkel: üljön messzebb a képernyőtől; inkább kisebb méretű képernyőt
használjon; játsszon jól megvilágított szobában; ne játsszon, ha álmos vagy fáradt.
Ha Önnek vagy rokonának volt már epilepsziás rohama, konzultáljon orvosával, mielőtt
játszani kezd!

Mi az a PEGI-rendszer?
A PEGI korcsoportrendszerének célja, hogy megóvja a fiatalabbakat a nem az
ő korcsoportjukhoz illő játékoktól. FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy ez nem a játékok
nehézségét osztályozó rendszer. A két részből álló PEGI lehetővé teszi a szülők és mindazok
számára, akik gyermekeknek videojátékot vásárolnak, hogy a megcélzott játékos korának
megfelelően választhassanak. Az első rész a korkategóriát jelöli:

A második rész a játékban előforduló tartalom típusát jelzi. A játéktól függően akár
több ilyen ikon is szerepelhet. A játék korkategória besorolása a tartalom intenzitását jelzi.
Az előforduló ikonok:

ERŐSZAK

DURVA
NYELVEZET

FÉLELEMKELTŐ
ELEMEK

SZEXUÁLIS
TARTALOM

KÁBÍTÓSZER

DISZKRIMINÁCIÓ

SZERENCSEJÁTÉK

További információ: http://www.pegi.info és pegionline.eu
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A játék alapjai

A játék képernyője

A Banjo-Kazooie®: Nuts and Bolts-ban járműveket építhetsz tetszésed
szerint és versenyezhetsz velük különféle izgalmas játékokban, miközben
különös világokat fedezel fel. Megteheted persze, hogy csak ülsz a
fotelben és nézegeted a főmenüt, de így nem fogod tudni megnyerni a
játékot. (Na jó, ezt nem próbáltuk ki).

Jiggyk
A jiggy játékokban való részvétellel
jiggyket—puzzle darabkákat—lehet
nyerni. Ezekkel lehet kinyitni a
játékvilágokat. Minél több jiggyd
van, annál több játékban vehetsz
részt.

Gombbal
aktiválható
alkatrészek

Jiggy játék
eredményjelzője

Tervrajzok
Elmentheted bármelyik járművednek
a tervrajzát, amelyen a Mumbo’s
Motorsnál dolgoztál. Humba Wumbánál
vásárolhatsz is tervrajzokat, így egyedi,
előre megtervezett járművekhez
juthatsz.

Ülés

Lézer

Alkatrészek
Showdown Town-szerte
találhatsz Mumbo ládákat. Vidd
el ezeket a Mumbo’s Motorshoz,
és utána a bennük lévő
alkatrészeket felhasználhatod
a járműveidben. Alkatrészeket
vásárolhatsz Humba Wumbától
is, de meg is nyerheted őket a
Jinjo Bingóban.

Kerék
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Jármű
állapotjelzői

A játék világának
térképe
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Játékvezérlő

Jobb ravasz
tárgyak felvétele és
cipelése (tartás)

a mumbo’s motors tulajdona

Banjo járműben

Banjo gyalog

Bal ravasz
Tárgyak forgatása

Start

Bal
ravasz

z
Viss

Jobb rav
asz

gyorsítás

jobb ütköző

a

Mindkét ravasz

Kiválasztás léptetése
(jobbra)
GYORS
ALKATRÉSZCSATOLÁS
SAJÁT JÁRMŰRE

lebegés
(helikopterben)

Gomb

Stop/vissza

Bal ütköző

Bal
ütköző

jobb
ütköző

Kiválasztás léptetése
(balra)

BESZÁLLÁS JÁRMŰBE
(LENYOMVA)
JÁRMŰ BEHÍVÁSA (TARTÁS)
Kiszállás járműből

Gomb

hátranézés

Jármű módosítása

Bal kar

Alkatrész aktiválása

BANJO MOZGATÁSA
TÁRGYAK TOLÁSA
WRENCH-IT BOLTOK
HASZNÁLATA
Egyensúlyozás
(csak kötélen)

Gomb

Kormányzás

x, y, a, b
gombok

I-Választó
Belépés a Mumbo’s
MOTORSBA (FEL+TARTÁS)

Alkatrész aktiválása

GOMB

Bal k ar

ALKATRÉSZEK
GOMBKIOSZTÁSÁNAK
MEGVÁLTOZTATÁSA

TÁMADÁS
ÚSZÁS (VÍZ ALATT)
BESZÉD/INTERAKCIÓ
GYORS ALKATRÉSZCSATOLÁS
(TARTÁS)

I-Válasz

tó

Ugrás/mászás/úszás

jobb k ar

Alkatrész aktiválása

back

Jobb kar

KILÉPÉS TEST-O-TRACKBŐL
MULTIPLAYER
VISSZATEKERÉS (TARTÁS)

KAMERANÉZETEK
VÁLTÁSA (KATTINTÁS)
BELSŐ NÉZET
(KATTINTÁS ÉS TARTÁS)

Start
Pause menü
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Showdown Town
Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts Showdown Townban és hat egyedi
játékvilágban játszódik. Showdown Town a csomópont, amelyen
keresztül átjuthatsz az egyes világokba.

Mumbo’s Motors
Ez a műhely, ahol felhasználhatod a
megszerzett alkatrészeket az építéshez,
festéshez, teszteléshez és itt mentheted
el járműveidet is. Szintén itt találhatod
meg a videoútmutatókat, amelyek
segítenek a járművek megépítésében.

Játékgömbök és
talapzatok
A L.O.G. tornyából származó játékgömbök
aktiválják az ajtókat, melyek új
játékvilágokba vezetnek, és amelyeket
jiggykkel lehet kinyitni. A játékvilágokhoz
tartozó ajtókat úgy nyithatod ki, hogy egy
gömböt a talapzatukhoz viszel.

Jig-O-Vend
Az általad megnyert jiggyk megjelennek
a Showdown Townban található Jig-OVendeknél. (Mindegyik játékvilágnak
saját Jig-O-Vendje van, amely csak az
adott játékvilágban megnyert jiggyket
tartalmazza.) A jiggyk felhasználásához
használd a csavarkulcsot! A Jig-OVendben lévő szám a felhasználható
jiggyk számát mutatja meg.

A kézikocsi
Az első jármű, amit használhatsz, egy kézikocsi,
amellyel a játékok között kocsikázhatsz, és
begyűjtheted a Game Globe-okat, Mumbo ládáit
és a jiggyket. Ez az egyetlen jármű, amit L.O.G.
Showdown Townban engedélyez.
Többféleképpen lehet fejleszteni az
alkatrészekkel, amelyeket Grunty legyőzésével
nyerhetsz meg a Grunty jiggy játékokban.
Ezekkel a fejlesztésekkel lehetőséged nyílik
eljutni az addig elérhetetlen városrészekbe is.

Jiggy Bank
Miután jiggyket szereztél egy Jig-OVendből, vidd el azokat a Jiggy Bankba,
ahol biztonságban tudhatod őket. A
Jiggy Bankban látható szám a számládon
lévő jiggyk számát mutatja meg. Bármely
játékvilág ajtaja, amelyen ez (vagy ennél
kisebb) szám áll, automatikusan kinyílik.

L.O.G.
videojátékgyára
Látogasd meg L.O.G.-t gyárában, hogy
Game Globe-okat és hasznos tippeket
kaphass! El sem tévesztheted—ez az a
hatalmas nagy hely idefent.
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Showdown Town folytatás ...

Rendőrkapitányság

BOGGY EDZŐTERME

Pikelet a rend éber őre Showdown Townban.
Ő egy jó zsaru, feltéve, hogy a lefizethetőség
annak számít. Pikelet alkalmatlan
menyétekből álló elit csapata járőrözik
Showdown Townban bajkeverők után
kutatva szakadatlanul.

Egy kisebb összegért edzhetsz
sebességed, erőd és kitartásod
növelése érdekében. Ezáltal jóval
alkalmasabbá válsz a játék azon
részeire, amelyekben nem vezetni
kell.

Ha meglátják, hogy jiggyket távolítasz
el egy Jig-O-Vendből, abból baj lesz. Adj
néhány hangjegyet Pikeletnek, és cserébe ő
és rendőrei szemet fognak hunyni felette...
Egy darabig.

CELLÁK, Jinjok
és Minjok

TURISZTIKAI
INFORMÁCIÓS KIOSZK

Ezekben a cellákban tévedésből
bebörtönzött Jinjok raboskodnak. Miután
beszéltél Pikelettel, kiszabadíthatod a
Jinjokat a celláikból. Kísérd el a Jinjokat a
házaikhoz, amelyek olyan színűek, mint ők
maguk, és ezért jutalmat fogsz kapni.

Bottles, a vakond üzemelteti ezt a pultot,
ahol hasznos tippekkel szolgál. Némelyik
ingyen van, de a jobbakért fizetned kell.

Showdown Townban Minjok is vannak.
Kapd el és vidd őket egy üres cellába, amiért
Pikelet jutalommal fog illetni.

HUMBA
WUMBA BOLTJA

Warp padek

Humba a jiggy játékokban használható
tervrajzokat és a Mumbo's Motorsnál
építhető, nagyteljesítményű járművekhez
felhasználható alkatrészeket árul.
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A warp padek használatával két helyszín
között azonnal teleportálni lehet. Csak olyan
warp padre teleportálhatsz, amelyet már
aktiváltál, oly módon, hogy átmentél vagy
átvezettél rajta.
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Járművek építése

Showdown Town folytatás ...

A Mumbo’s Motors az a hely, ahol járműveidet megépítheted.

Hangjegyek

Jármű értékelések

Az arany, ezüst és bronz hangjegyek
Showdown Town fizetőeszközei. Ezeket
játékokban lehet megnyerni, de Showdown
Townban és a játékvilágokban is lehet
gyűjteni belőlük. A hangjegyekért új
alkatrészeket és tervrajzokat lehet
vásárolni, amelyekkel még fejlettebb
járművet készíthetsz. Lehet értük edzeni
az edzőteremben a fizikai képességek
fejlesztése érdekében, segítséget és
TrapDoor Tower-kódokat lehet vásárolni,
sőt meg lehet vesztegetni velük a
rendőröket is.

A járműveket öt kategória szerint lehet értékelni: sebesség, üzemanyag,
lőszer, súly és alkatrészek száma.

Jármű-adatbázis

TrapDoor Towerek
A Mumbo ládák, amelyek ezekben
a meglehetősen régies épületekben
találhatóak, néhány speciális vagy egyedi
alkatrészt is tartalmaznak. Egy csapóajtó
torony kinyitásához először valakitől meg
kell vásárolnod a kombinációját, aki el
akarja adni.

Itt található az összes jármű tervrajzod. Számos lehetőség található a
Jármű-adatbázisban.
Load Vehicle Mentett terv betöltése, hogy a járművet módosíthasd.
Save Vehicle Tervrajzként menti a jelenlegi tervet.
Delete Vehicle Eltávolítja azokat a terveket, amelyek őszintén szólva
kissé bénák lettek.
New Vehicle Törli az aktuális járművet, így újat tudsz kezdeni.
Chassis A részben elkészült járműveket lehet felhasználni alapként.
Send Blueprints Lehetőséged nyílik a tervrajzaid más játékosokhoz
való küldésére.
Blueprint Inbox Maximum 10 másoktól kapott tervrajz tárolására
alkalmas.
Video Guides Hasznos bemutatókhoz férhetsz hozzá, amelyek a
járműépítésben segítenek.

•
•
•
•
•
•
•
•

FESTÉKBOLT
Bizonyára kitaláltad, hogy ez az a hely, ahol saját, egyedi festést kenhetsz
a járművedre. Vegyél fel védőruhát mielőtt nekilátnál!

Test-O-Track
WRENCH-IT BOLTOK
Kazooie csavarkulcsával hozza
működésbe ezeket a szerkezeteket.
Vannak olyan Wrench-It Boltok is,
amelyek jiggyket adnak a Jig-OVendekből, vagy éppen zárakat
nyitnak ki, de más meglepetéssel is
szolgálhatnak. Egy Wrench-It Bolt
aktiválásához nyomd meg az X gombot,
majd forgasd el az Lsegítségével!
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Teszteltük a pályát, és átment.
Így készen áll arra, hogy most
a te járműveidet próbálhasd ki
rajta. A Single Player módban
nyomd meg a < gombot
a Mumbo’s Motorshoz való
visszatéréshez! A Multiplayer
módban nyomd meg a <
gombot a menü elrejtéséhez,
majd nyomd meg a <
gombot újra, a menü újra
megjelenítéséhez!

Test-O-Track
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Játékvilágok
Egy játékvilágot - a Spiral Mountain kivételével - úgy érhetsz el
Showdown Townból, hogy egy játékgömböt helyezel el a megfelelő
talapzatra. Ahhoz, hogy beléphess egy ajtón, rendelkezned kell
legalább annyi jiggyvel, mint amennyi felette látható. A Spiral Mountain
kivételével mindegyik játékvilág különböző részekre van osztva,
amelyekben jiggy játékokat lehet játszani.

Nutty Acres

Jiggosseum
Ez az óriási aréna az ókori Róma
dicsőségét kombinálja a modern
sportok izgalmával. Grunty minden
egyes itt található sportágban be
akarja bizonyítani, hogy jobb mint
Banjo.

Ez a nedves trópusi sziget
egy virágzó kókuszfarmnak
ad otthont, amit Banjo még
jobban... Felvirágoztathat. A farm
sikere a különlegesen kemény
kókuszdióknak köszönhető,
melyeket Grunty szívesen ellop és
fegyverként használ fel.

Terrarium
of terror
A hely különleges csodáit katalogizáló
kutatóknak nagy szüksége volna Banjo
segítségére. Szokás szerint, Grunty
inkább lerombolná ezt a helyet.

LOGBOX 720
L.O.G. létrehozott egy világot,
amely egy játékgép belsejét - még a
rendszerfagyásokat is - szimulálja. Banjo
megpróbál segíteni a technikusoknak
elkerülni a hibákat, de persze Grunty
mindent megtesz azért, hogy elrontson
mindent.

Banjoland

Spiral Mountain

Miután adva volt Banjo hírneve, így
törvényszerű volt, hogy egy múzeum
is nyíljon, ami az ő nevére épít. Az
alkalmazottak igen keményen dolgoznak
azon, hogy látogatókat szerezzenek,
de elkélne egy kis segítség. Grunty
szeretné, ha tönkremenne a hely, mert
azt hiszi, ha Banjo hírneve csökken,
akkor az övé nőni fog.

A Spiral Mountain nem csak Banjo végső
jutalma, melyet Grunty legyőzésért
kaphat, hanem az utolsó és legnagyobb
kihívást jelentő megmérettetés
helyszínéül is szolgál a nagy riválissal
szemben. Sok sikert!
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Játékok
Grunty legyőzéséhez a különböző játékvilágokban lévő jiggy játékokban
kell megmérkőznöd. A jiggy játékokban az általad épített járművekkel
vagy más előre elkészített szerkezettel vehetsz részt. A győztest az alábbi
szabály szerint választják ki: Az nyer, aki nem veszít.

GAME HOSTOK

Díjak
Minden jiggy játéknak három lehetséges díja van.

• Musical NoteS Ha nem sikerül túl jól, akkor csak ilyet kapsz.
Jiggy Ezért jöttél igazából. Minél több jiggyt kapsz, annál több játékot
• játszhatsz
és annál közelebb kerülsz Grunty legyőzéséhez.
T.T. TROPHY Ez az igazi kiválóságok díja. Négy
• T.T.
Trophyt beválthatsz egy extra jiggyre.

Beszélj a játékvilág Game
Hostjával a célok és a L.O.G. által
kiválasztott játékstílus (lásd később)
áttekintéséhez. Válassz ki egy
járművet, amivel játszani szeretnél
a játékban, vagy lépj be a Mumbo’s
Motorsba egy új jármű létrehozásához!

(Versenyenként csak egy T.T. Trophyt nyerhetsz.)
Ha újra szeretnél játszani egy olyan játékot, ahol
a jiggyt ugyan megnyerted, de a T.T. Trophyt nem,
akkor látogass el Trophy Thomashoz Showdown
Townban!
Ha megnyered a jiggyt, akkor hangjegyet is fogsz
kapni. Ha megnyered a T.T. Trophyt, akkor az összes
díjat megkapod.

Amikor készen állsz a versenyre,
válaszd ki a Start Challenge
lehetőséget!

A játékokat bármennyiszer újrajátszhatod. Ez lehetőséget ad arra, hogy
javítsd az idődet, és jobb díjakat kaphass. És ez egy igen jó ok arra, hogy
soha többé ne akarj kilépni.

Gam e Hos t

Játékstílusok
Két típusú jiggy játék van.

• Player’s Choice Bármelyik járművedet használhatod.
L.O.G.’s Choice A jiggy játékot specifikus előre elkészített járművel
• kell
játszani, melyet L.O.G. határoz meg. Bizonyos L.O.G. járműveket
meg is szerezhetsz, ha elnyered a jiggyt a jiggy játékban.

T.T . Tro phy

JINJO CHALLENGE
JÁTÉKOK és Jinjo Bingo
A játékvilágokban több Jinjo is
található, akik mind egy speciális Jinjo
Challenge játékot kínálnak. Minden
egyes megnyert Jinjo Challengeért kapsz egy Jinjo Bingo Tokent.
Vidd el ezt a tokent Jingaling Bingo
király palotájába, és játssz a Jinjo
Bingóban további díjakért, mint
például hangjegyekért vagy speciális
járművekért!

B in go !

T ok e n
J in jo B in g o
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Játékok folytatás ...

RANGLISTA (LEADERBOARDS)
Ha csatlakoztál az Xbox LIVE® szolgáltatáshoz, akkor a legjobb időid
és pontszámaid automatikusan feltöltésre kerülnek a Ranglistára
(Leaderboards). A Ranglista (Leaderboards) megtekintéséhez nyomd
meg az > gombot, hogy a Pause menü megjelenjen, válaszd ki a Game
Information pontot, majd a View Leaderboards lehetőséget! Amennyiben
a ranglista egyik előkelő helyén állsz, akkor lehetőséged nyílik feltölteni
visszajátszásodat és tervrajzodat, hogy megoszthasd másokkal.

VISSZAJÁTSZÁSOK
Az egyes játékok végén elmentheted a verseny visszajátszását. A
visszajátszás megosztásához nyomd meg a > gombot, hogy a Pause menü
megjelenjen, majd válaszd ki a Photos and Replays menüpontot, majd
az Open Cinema lehetőségei közül válaszd a My Replays pontot. Miután
kiválasztottad a megosztandó visszajátszást, az Y gomb lenyomásával
oszthatod azt meg. Amikor a Ranglistához (Leaderboards) lépsz, akkor
letöltheted az adott játék legjobbjainak visszajátszásait. Ez egy jó lehetőség
arra, hogy stratégiai tippeket kaphass pontszámod javításához.

FOTÓK
Az egyjátékos játékok alatt vagy a visszajátszások megtekintése közben
fényképeket is készíthetsz. Nyomd le a > gombot a Pause menü
megnyitásához, válaszd ki a Photos and Replays pontot és ezután válaszd
a Take Photo lehetőséget! Akár a Főmenüben is be tudsz lépni a Photos
and Replays részbe (ahol letölthetsz, megoszthatsz fotókat a www.banjokazooie.com oldalon, és küldhetsz illetve kaphatsz visszajátszásokat).
Használd az L és a C gombokat a kamera pozicionálásához, majd nyomd
meg az A gombot a fénykép elkészítéséhez!
Mentett fotóid megtekintéséhez válaszd ki a Photo Album pontot a Photos
and Replays fülén a Pause menünek!

Multiplayer
Játszhatod a Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts játékot barátaiddal vagy
éppen ellenük Xbox LIVE rendszerben vagy lokálisan ugyanazon az
Xbox 360® játékgépen. Többszereplős játék indításához válaszd ki a
Multiplayer pontot a Főmenüben!

LOCAL PLAY
Gyakorolhatod a többjátékos eseményeket egyedül, vagy játszhatsz
kooperatívan osztott képernyőn.

Xbox LIVE
Akár nyolc játékos is játszhat egymás ellen csapatokban vagy egyesével a
free-for-all módban.

Match választása
Kiválaszthatod, hogy Ranked Match-et, amelyben hasonló tudású
ellenfelek ellen játszol; vagy egy Player Match-et szeretnél játszani,
ahol bárkivel megmérkőzhetsz. Ha kizárólag saját társaságod tagjaival
szeretnél játszani, válaszd a Play a Game With My Party lehetőséget!
Egymáshoz kapcsolódó mérkőzések sorozatát, más néven bajnokságot
is játszhatsz, ha a Play a League With My Party lehetőséget választod.
A bajnokságban játszani lehet az összes versenyt és sportot, az összes
versenyt, az összes sportot, vagy egyéni bajnokságot is. L.O.G. megjegyzi
a pontokat, így láthatod, hogy ki az abszolút bajnok az utolsó játék után.
A bajnokság beállításait elmentheted későbbre is.
A rangsorolt és játékos meccsek befejezése után megnyomhatod az X
gombot a Results képernyőn, ha szeretnél más játékosokhoz csatlakozni.
Mindenki, aki megnyomta az X gombot, egy single partyban folytathatja
a játékot egymással.

PARTY JÁTÉKOK
Amikor bármilyen multiplayer játékot indítasz, akkor a Party képernyő
jelenik meg. Itt láthatod a játékodban lévő többi játékos nevét. Nyomd
meg a z gombot, hogy hozzáférhess az Xbox LIVE Friends listájához,
így meghívhatod barátaidat a játékodba. Ahhoz, hogy csak a meghívott
játékosok léphessenek be, lezárhatod a játékot. Ehhez nyomd meg az
X gombot!

Match szabályok
Az alábbi szabályokat lehet alkalmazni a Private játékokra vagy a ligákra:
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Multiplayer folytatás ...
CHOICE OF VEHICLES Minden járművel, vagy csak a L.O.G. járműveivel lehessen
versenyezni. Válaszd az I Don’t Mind pontot ahhoz, hogy a játék döntsön.
TEAM OR SOLO PLAY A solo play csapatok nélküli egymás elleni free-forall játék. A Team play két csapatot hoz létre, akik egymás ellen küzdenek.
Válaszd az I Don’t Mind pontot, ha neked mindegy.
Amikor sikerült beállítani a versenyt, amit akartál, akkor válaszd a Start
pontot az indításhoz!

TERV TITKOSÍTÁSA KI/BE
Megadhatod, hogy elérhetővé teszed-e járműved tervrajzát. Ha
nem titkosítod a tervrajzot, akkor más játékosok lemásolhatják és
hozzáadhatják saját adatbázisukhoz. Tervrajzod lezárásához vagy
elérhetővé tételéhez a Party képernyőn nyomd meg az A gombot!
A tervrajzok másolásához először nyomd meg a < gombot, hogy
beléphess a parkolóba. Válassz ki egy járművet és nyomd meg a B
gombot a tanulmányozásához! Barátaidnak küldhetsz tervrajzokat is a
Vehicle Database-ből a Mumbo’s Motorsnál.

Visszatekerés
A versenyek közben megnyomhatod a < gombot, így visszatekerheted
az időt, és kijavíthatod az olyan hibáidat, mint szikláról való leesés, vagy
fának való ütközés. Ez csak neked tekeri vissza az időd, és miközben
visszatekersz, nem tudsz nekiütközni más játékosoknak. Az < ikon a
jobb felső sarokban jelzi, hogy mennyi időt tekerhetsz még vissza.
Megjegyzés: Nem lehet visszatekerni az időt az Egg N’Spoon játékban.

Playlists

A playlist bizonyos meccsek sorozata. Az alábbi playlistek léteznek:
Random: A játék állít össze listát neked.
Multiplayer Class 101: Ez a kezdőknek megfelelő válogatás.
Multiplayer Graduates: Szereted a kihívást? Tanulj meg harmonikázni!
Vagy válaszd ezt!
Buddy Up: Ezeket a viszonylag egyszerű játékokat csapatoknak találták ki.
Team Athletics: Csapatos sportjátékok.
Solo Athletics: Ugyanaz, mint a Team Athletics, de csapat nélkül.
Fightin’ Talk!: Ezekben a játékokban a harc a lényeg. A beszélgetés csak
lehetőség.
Speed Demons: Ezekben a versenyekben a sebesség a lényeg. Tudod,
verseny és semmi más.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Xbox Live
Az Xbox Live®-on játszhatsz bárkivel, akár mindenkivel. Alakíts ki saját
profilt, csevegj barátaiddal. Válogass az Xbox Live Piactéren letölthető
tartalmak (TV-műsorok, filmelőzetesek, HD-filmek, játékdemók,
exkluzív játékanyagok és Arcade-játékok) közt. Küldj és fogadj hang- és
videoüzeneteket. A LIVE Xbox 360® és Windows® alól is elérhető. Játssz,
csevegj és tölts le akár a PC-dre, akár az Xbox 360 készülékedre. A LIVE
a legnagyszerűbb hozzáférést biztosítja a dolgokhoz, amire vágysz, az
emberekhez, akiket ismersz, PC-n és TV-n keresztül egyaránt. Csatlakozz...
hogy csatlakozz a forradalmi újdonságokhoz!

Csatlakozás
Az Xbox Live szolgáltatás használatához az Xbox konzolt
nagysebességű internetkapcsolathoz kell csatlakoztatnod, és
jelentkezned az Xbox Live szolgáltatásra. További információ a
csatlakozásról az www.xbox.com/live weboldalon található, és itt
ellenőrizhető, hogy az Xbox Live elérhető-e országodban.

Családi beállítások
A könnyen kezelhető tartalomosztályozó eszközök segítségével a szülők
és nevelők szabályozhatják, mely játékok legyenek elérhetők a fiatalabb
korú játékosok számára. A LIVE családi beállításai és a Windows Vista®
szülői felügyelete minden eddiginél jobban együttműködik. A szülők
korlátozhatják a felnőtt tartalomhoz való hozzáférést. Szabályozható,
hogy a családból ki és hogyan érhet el
másokat online a LIVE szolgáltatáson belül.
Akár időkorlátok is megadhatók, hogy
meddig játszhatnak. További információért
keresse fel a www.xbox.com/familysettings
oldalt.

Ó, és üdvözöllek téged is, Kazooie! Nem
akartalak kihagyni, bocsáss meg!
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Vevőszolgálati telefonszámok
Jótállás az Xbox játékszoftverre („Játék”)
Jótállás

A Microsoft Corporation („Microsoft”) első fizetési dátumtól számított 90 napos
időtartamon belül garantálja, hogy a játék alapvetően a mellékelt kézikönyvben
leírtaknak megfelelően működik. Ez a jótállás megszűnik minden olyan, a játékkal
kapcsolatos probléma esetén, amely balesettel, helytelen használattal, vírussal vagy
helytelen alkalmazással függ össze. A Microsoft nem ad más jótállást vagy ígéretet a
játékkal kapcsolatban.

Jogorvoslás

Ha 90 napon belül problémát észlel a jelen jótállás hatálya alá tartozó játékkal
kapcsolatban, vigye vissza a kereskedőhöz az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal
együtt. A kereskedő a feltételek szerint (a) díjmentesen megjavíttatja vagy kicseréli
a játékot, vagy (b) visszaadja a vételárat. A kicserélt játékra az eredeti jótállási időből
fennmaradó ideig, illetve az átadástól számított 30 napig vonatkozik a jótállás, attól
függően, hogy melyik a hosszabb. Amennyiben bizonyos mértékig elkerülhető lett volna
a károsodás, a Microsoft nem köteles felelni a teljes kárért.

Törvényes jogok

A kereskedővel szemben esetlegesen fennálló törvényes jogait a Microsoft korlátozott
jótállása nem befolyásolja.
Ha Ön nem saját használatra vásárolta meg a játékot (vagyis ha nem Ön a
végfelhasználó).
A következő feltételek az alkalmazható törvények által megengedett legnagyobb
mértékben érvényesek.

Egyéb garanciák

A Microsoft és szállítói semmilyen más – akár kifejezett, akár beleértett – jótállást és
feltételt nem fogadnak el a játékra és a mellékelt kézikönyvre vonatkozóan.

Felelőség korlátozása

Sem a Microsoft, sem a szállítói nem felelősek a Játék nem rendeltetésszerű
használatából adódó károkért, még akkor sem, ha a Microsoftot vagy bármelyik
szállítóját tájékoztatták az ilyen károkkal kapcsolatos lehetőségekről. Ilyen esetekben
a Microsoft és szállítóinak teljes felelőssége a játékért ténylegesen kifizetett összeg
nagyságára korlátozódik.
Ezen jótállásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a Microsofttal:
Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland (Írország)

Australia
Österreich
Belgique/België/Belgien
Česká Republika
Danmark
Suomi/Finland
France
Deutschland
Eλλáδa
Magyarország
Ireland
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Polska
Portugal
Россия
España
Saudi
Slovensko
Sverige
Schweiz/Suisse/Svizzera
South Africa
UAE
UK

PSS*
1 800 555 741
0800 281 360
0800 7 9790
800 142365
80 88 40 97
0800 1 19424
0800 91 52 74
0800 181 2968
00800 44 12 8732
06 80 01859
1 800 509 186
800 787614
0800 023 3894
0508 555 592
800 14174
00 800 4411796
800 844 059
8 (800) 200-8001
900 94 8952
800 8443 784
0800 004 557
020 79 1133
0800 83 6667
0800 991550
800 0 441 1942
0800 587 1102

TTY**
1 800 555 743
0800 281 361
0800 7 9791

80 88 40 98
0800 1 19425
0800 91 54 10
0800 181 2975
00800 44 12 8733
1 800 509 197
800 787615
0800 023 3895
0508 555 594
800 14175
800 844 060
900 94 8953
020 79 1134
0800 83 6668
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 deficientes auditivos); Teléfono de texto.
További információért látogasson meg bennünket a weben, a www.xbox.com címen.
A jelen dokumentumban szereplő információk, így az URL-címek és más internetes oldalak hivatkozásai, előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak. Hacsak más információ nincs megadva, akkor a cégek, szervezetek, termékek, tartománynevek,
e-mail címek, logók, személyek, helyek és leírt esetek kitaláltak, nincsenek kapcsolatban semmilyen valós céggel,
szervezettel, termékkel, tartománynévvel, e-mail címmel, logóval, személlyel, hellyel vagy tervezett vagy feltételezett esettel.
Az összes alkalmazható szerzői jognak való megfelelés biztosítása a felhasználó felelőssége. A szerzői jog korlátozása
nélkül ennek a dokumentumnak egyetlen részlete sem másolható, tárolható vagy helyezhető el adattároló rendszerben, és
nem továbbítható semmilyen módon és semmilyen eszközzel (elektronikus, mechanikus, fényképészeti, adatrögzítő vagy
más berendezéssel), illetve bármilyen célból a Microsoft Corporation kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.
A Microsoft rendelkezhet szabadalmakkal, szabadalmazott alkalmazásokkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy más
szellemi tulajdonnal, amelyek védelmére ez a dokumentum hivatott. A Microsoft által írásban pontosan meghatározott
licencmegállapodásban foglaltak kivételével ezen dokumentumok nem adnak semmilyen jogosultságot ezekre a
szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy más szellemi termékekre.
A szóban forgó cégek és az említett termékek nevei saját tulajdonosaik védjegyei lehetnek.
A jogosulatlan másolás, módosítás, terjesztés, nyilvános bemutatás, bérbe adás, fogadás és a másolásvédelem
megkerülése szigorúan tilos.
© 2008 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Microsoft, a Microsoft Game Studios logó, BanjoKazooie, Rare, a Rare logó, Windows, Windows Live, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, és az Xbox logók a
Microsoft csoport cégeinek kereskedelmi védjegyei.

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts Havok®-ot használ. © Copyright 1999-2008 Havok.com Inc. (és licenszet adói).
Minden jog fenntartva! Bővebb információ a www.havok.com oldalon található.
A cselekvők mozgását a PathEngine™ segíti – www.pathengine.com.
Dolby Laboratories licence alapján készült.

Látogasd meg kedvenc medvédet és
madaradat a www.banjo-kazooie.com
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