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VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si příručky ke konzoli 
Xbox 360®, senzoru Kinect® pro Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete důležité 
informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. www.xbox.com/support.

Důležitá zdravotní varování: Fotosenzitivní záchvaty

Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo 
obrazců, které se mohou ve videohrách objevit, dostat záchvat. Dokonce i u lidí, 
kteří netrpí epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný 
stav, který způsobí „fotosenzitivní epileptické záchvaty“ při sledování videoher. 
Mezi příznaky mohou patřit například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo 
tváře, škubání nebo třes končetin, dezorientace, chvilková ztráta vědomí a ztráta 
vědomí nebo křeče s následným zraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní 
předměty. Pokud se u vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě 
přerušte hru a vyhledejte lékaře. Rodiče, sledujte děti a zjistěte, zda se u nich 
neprojeví některý z uvedených příznaků – výskyt epileptických záchvatů tohoto 
typu je u dětí a dospívajících pravděpodobnější než u dospělých. Riziko lze snížit 
zvětšením vzdálenosti od obrazovky, použitím menší obrazovky, hraním v dobře 
osvětlené místnosti a zdržením se hraní videoher v případě ospalosti nebo únavy. 
Pokud se u vás nebo u některého z vašich příbuzných vyskytly záchvaty nebo 
epilepsie, před hraním videoher se poraďte s lékařem.

UPLAY
Szerezz exkluzív jutalmakat, kérj segítséget, ha elakadtál, olvasd a legfrissebb híreket 
és fedezd fel az Ubisoft Uplay közösségéhez való csatlakozás egyéb nagyszerű előnyeit!

Szavatosság
A Ubisoft garantálja a jelen számítógépes program első, eredeti vásárlójának, hogy a 
termék adathordozójaként használt optikai lemez/cartridge a normál használati perióduson, 
azaz a vásárlás számlával igazolható dátumától számított 90 napon keresztül hiba nélkül 
használható. Kérjük, hogy problémák felmerülése esetén első lépésként juttassa vissza 
a hibás terméket az adásvételt igazoló nyugta kíséretében az értékesítési pontra, ahol 
vásárolta. Amennyiben ez valamiért nem lehetséges (és a vásárlás időpontjától számított 
90 napos periódus még nem telt le), kérjük, juttassa el a hibás adathordozókat a Ubisoft 
munkatársainak az alábbi címre, a dátummal ellátott nyugta, a vásárlás helye, a hiba 
leírása és az eredeti csomagolás kíséretében.

Visszaküldési cím:
Ubisoft, Chertsey Gate East, London Street, Chertsey, Surrey, United Kingdom, KT16 
8AP

Az online játékhoz szükséges CD-kulcsok semmilyen módon nem pótolhatók. A CD-kulcs 
biztonságos tárolása a vásárló feladata. Az elveszett, ellopott vagy sérült CD-kulcsok 
pótlása nem lehetséges.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS
Ha problémákat észlel egy Ubisoft játék használata közben, kérjük, először látogasson 
el a nap 24 órájában rendelkezésre álló online támogatóközpontunkba, amely a http://
support.ubi.com címen található. Ügyfélszolgálati csapatunk a 0871 664 1000 (belföldi 
percdíjakkal hívható) telefonszámon érhető el 11:00 és 20:00 között, hétfőtől péntekig 
(kivéve az ünnepnapokat).

HIBÁS JÁTÉK: 
Amennyiben úgy véli, hogy a játék hibás, kérjük, lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálatunkkal, mielőtt visszajuttatná a terméket a viszonteladóhoz.

SÉRÜLT JÁTÉK:
Amennyiben a játék már az értékesítés pillanatában sérült volt, kérjük, a csere módjával 
kapcsolatos tájékoztatásért juttassa vissza a viszonteladóhoz az érvényes nyugta 
kíséretében. Ha a nyugta érvényességi ideje lejárt, de a 90 napos szavatossági időszak 
még tart, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Ubisoft ügyfélszolgálattal. Felhívjuk figyelmét, 
hogy a technikai támogatóközpont munkatársai nem nyújtanak tippekkel és trükkökkel 
kapcsolatos tájékoztatást. Ezek az esetek többségében ingyenesen elérhetőek az 
interneten.



PŘÍSTUP K MANUÁLU V HERNÍM ROZHRANÍ
Příručka s pokyny pro tuto hru je snadno dostupná přímo z herního rozhraní.

Pokud si ji chcete prohlédnout, otevřete hlavní nabídku, přejděte do sekce Options 
(Nastavení) a zvolte položku User Manual (Uživatelská příručka). Dostanete se k 
ní také z nabídky pozastavení – přejděte do sekce Handbook (Zápisník) a zvolte 5. 
záložku s nápisem User Manual (Uživatelská příručka).

Nejen, že díky tomuto hernímu manuálu snadno a rychle najdete veškeré potřebné 
informace, ale navíc se tato elektronická příručka nikdy nezmačká, nepotrhá ani 
neztratí. Její implementace do hry je jedním z kroků, které společnost Ubisoft koná na 
ochranu přírodních zdrojů.

OVLÁDÁNÍ (VÝCHOZÍ)
PĚŠKY / VE VOZIDLE

_ (PODRŽET)
INVENTÁŘ ZBRANÍ

] AMÍŘENÍ ZBRANÍ
(FOTOAPARÁT) ODDÁLIT

BRZDA / ZPÁTEČKA

< MAPA

`  HODIT
(FOTOAPARÁT) VYFOTIT

x  VYSTŘELIT
(FOTOAPARÁT) PŘIBLÍŽIT
PLYN

Y  (STISKNOUT)
PŘEDCHOZÍ ZBRAŇ
(PODRŽET) VYLÉČIT

B  PŘIKRČIT SE / SKLUZ
RUČNÍ BRZDA

A  SKOK
ZMĚNIT SEDADLA

X NABÍT
(PODRŽET) INTERAKCE
(PODRŽET)
NASTOUPIT/VYSTOUPIT

C POHLED
(KLIKNOUT) ÚTOK ZBLÍZKA / 
SRAZIT
POHLED / POHLED ZPĚT

HODIT KÁMEN
DALŠÍ PÍSEŇ

VÝROBA B

VÝROBA A

FOTOAPARÁT
ZAPNOUT /

VYPNOUT RÁDIO

> NABÍDKA

L POHYB
(KLIKNOUT) SPRINT

(PŘIDRŽET STISKNUTOU) 
ZADRŽET DECH

ŘÍZENÍ
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OVLÁDÁNÍ V REŽIMU PRO JEDNOHO HRÁČE

PĚŠKY VE VOZIDLE

SPECIÁLNÍ: FOTOAPARÁT

Vystřelit x

Zamířit ] 

Sprint Kliknout L 

Vyměnit zbraně Y

Hodit `

Vyléčit Podržet  Y

Skok A

Přikrčit se B

Skluz B (za běhu)

Nabít X

Útok zblízka / 
srazit Kliknout C

Interakce s 
objektem Podržet X

Pohled C

Pohyb L

Otevřít herní 
nabídku > 

Otevřít mapu <

Použít fotoaparát l nahoru

Hodit kámen 
(odlákání 
pozornosti) 

l vpravo

Použít vyrobený 
předmět 1 l vlevo

Použít vyrobený 
předmět 2 l dolů

Inventář/kolo 
zbraní Podržet _

Nastoupit /
vystoupit Podržet X

Plyn x

Brzda/zpátečka ]

Pohled C

Pohled zpět C dolů

Ruční brzda B

Změnit sedadla A

Zapnout/vypnout 
rádio l nahoru

Další píseň v 
rádiu

l vpravo

Pohled C

Přiblížení x / ]

Označit nepřítele Přiblížit pomocí 
x

Vyfotit `

Pohyb L

Uklidit fotoaparát l nahoru
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_ (PODRŽET) INVENTÁŘ ZBRANÍ

] MÍŘENÍ

< OZNAČIT
(PODRŽET) TABULKA VÝSLEDKŮ

` HODIT

x VYSTŘELIT

Y   VYMĚNIT ZBRANĚ
(PODRŽET) VYLÉČIT

B  PŘIKRČIT SE /
SKLUZ

A  SKOK
BOJOVAT O ŽIVOT

X  NABÍT
(PODRŽET)
INTERAKCE

C  POHLED
(KLIKNOUT)
ÚTOK ZBLÍZKA

TÝMOVÁ PODPORA

C4 / MINA

> NABÍDKA

L POHYB
(KLIKNOUT) SPRINT

L + C 
(KLIKNOUT OBĚMA) BOJOVÝ POKŘIK

OVLÁDÁNÍ V REŽIMU PVP

Vystřelit x

Zamířit ] 

Hodit `

Vyměnit zbraně Y

Vyléčit Podržet Y

Přikrčit se B

Skluz B (za běhu)

Skok A

Nabít X

Interakce s 
objektem Podržet X

Pohled C

Pohyb L

Otevřít herní 
nabídku > 

Označit nepřítele <

Tabulka výsledků Podržet <

Týmová podpora l vpravo

C4/mina l vlevo

Útok zblízka / srazit Kliknout C

Bojový pokřik Kliknout L + C 

Oživit
spolubojovníka 

Podržet X

Bojovat o život X opakovaně 

SPECIFICKÉ OVLÁDACÍ PRVKY
PRO KOOPERACI

Kolo pro označení Podržet <

Posilující výstřel l vpravo

Nástroj pro opravy l vlevo
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Uplay
Získejte exkluzivní odměny, poraďte se s ostatními, přečtěte si nejčerstvější novinky a 
seznamte se s řadou dalších vynikajících výhod, jež vám nabízí zapojení do komunity 
Uplay od společnosti Ubisoft.

Záruka
Společnost Ubisoft zaručuje původnímu kupujícímu tohoto počítačového softwaru, 
že kompaktní disk (CD)/kazeta dodaná s tímto výrobkem nebude projevovat žádné 
závady během standardního použití po dobu devadesátí (90) dnů od data zafakturování 
prodeje. V případě závady vraťte nejdříve výrobek spolu s platným dokladem o koupi 
výrobci. Jestliže to z jakéhokoliv důvodu není možné (a záruční doba ještě neuplynula), 
závadné disky CD/kazety spolu s dokladem o koupi, místem koupě, popisem závady a 
originálním obalem by měly být vráceny společnosti Ubisoft na níže uvedenou adresu.

Adresa pro vrácení výrobku:
Ubisoft, Chertsey Gate East, London Streer, Chertsey, Surrey, United Kingdom, 
KT16 8AP

Klíč CD požadovaný k přístupu ke hraní on-line nemůže být obnoven nebo vyměněn. 
Zabezpečení tohoto klíče patří k povinnostem původního kupujícího. Ztracené, 
odcizené nebo poškozené CD klíče nebudou nahrazeny.

Technická podpora
Aby mohla lépe sloužit zákazníkům a rychleji a efektivněji řešit jejich herní problémy, 
společnost Ubisoft přichází s kompletní podporou ON-LINE. 

Jednoduše navštivte stránky http://www.ubi.com/uk a nejdříve si prohlédněte 
záložku často kladených otázek FAQ!  

Návštěvou naši databáze FAQ získáte úplně stejné odpovědi, které jsou dostupné na 
zavolání nebo zaslání web-mailu pracovníkům naši podpory. Tato služba je dostupná 
non-stop a zadarmo!

Jestliže z nějakého důvodu nenajdete odpověď na svou otázku, můžete kliknout na 
odkaz „Ask a question“ (Zadat dotaz) v záložce FAQ a zaslat nám web-mail. Uveďte 
všechny důležité informace týkající se vašeho systému a problému, tak abychom vám 
mohli hned napoprvé odpovědět správně.

Ujistěte se, že jste uvedli všechny informace týkající se vašeho systému, problému a 
hrané hry.

Jestliže nemáte přístup k Internetu, pracovníci naši podpory jsou vám k dispozici od 
8:00 do 23:00, Po-Pá (kromě svátků ve Velké Británii) na telefonním čísle:  (0044) 
0905 482 0109. Když voláte společnosti Ubisoft, mějte u sebe informace o svém 
systému.
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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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A JÁTÉKBELI KÉZIKÖNYV ELÉRÉSE
A játékinstrukciókat tartalmazó kézikönyvet kényelmesen beágyaztuk magába a 
játékba.

A játékbeli kézikönyv megtekintéséhez egyszerűen nyisd meg a Main Menu-t 
(Főmenü), menj az Options-re (Opciók), és válaszd a User Manual (Felhasználói 
kézikönyv) opciót! A Pause Menu-ből (Szünetmenü) is megnyithatod – menj 
a Handbook (kézikönyv) opcióra, és válaszd az 5. fület, melyen a User Manual 
(Felhasználói kézikönyv) felirat látható!

A játékbeli kézikönyv nem csupán könnyen és gyorsan elérhetővé teszi a szükséges 
válaszokat, de sosem gyűrődik, kopik, szakad vagy veszik el. Ez a funkció csupán 
ez azon lépések közül, melyeket az Ubisoft a Föld természetes erőforrásainak 
védelmében tett. 

IRÁNYÍTÁS (ALAPÉRTELMEZETT)
GYALOG / JÁRMŰVEL

_ (HOSSZAN) FEGYVERTÁR

] CÉLZÁS
(KAMERA) KICSINYÍTÉS

FÉK / HÁTRAMENET

< PÁLYA

` DOBÁS
(KAMERA) FÉNYKÉPEZÉS

x LÖVÉS
(KAMERA) NAGYÍTÁS
GYORSÍTÁS

Y (MEGNYOMÁS) ELŐZŐ
FEGYVER
(HOSSZAN) GYÓGYÍTÁS

B GUGGOLÁS / CSÚSZÁS
KÉZIFÉK

A UGRÁS
ÜLÉSVÁLTÁS

X ÚJRATÖLTÉS
(HOSSZAN) INTERAKCIÓ
(HOSSZAN) BESZÁLLÁS / 
KISZÁLLÁS

C NÉZÉS
(KATTINTÁS) KÖZELHARC / 
KIIKTATÁS
NÉZÉS / VISSZANÉZÉS

KŐHAJÍTÁS
KÖVETKEZŐ DAL

KÉSZÍTETT  B

KÉSZÍTETT  A

KAMERA
RÁDIÓ BE / KI

> MENÜ

L MOZGÁS
(KATTINTÁS) SPRINT

(KATTINTÁS TÁVCSŐNÉL) 
LEVEGŐVISSZATARTÁS

KORMÁNYZÁS
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SZÓLÓ MÓDÚ IRÁNYÍTÁS

GYALOG JÁRMŰBEN

KÜLÖNLEGES: KAMERA

Lövés x

Célzás ] 

Sprint Kattintás L gombbal 

Fegyverváltás Y

Dobás `

Gyógyítás Y hosszan

Ugrás A

Guggolás B

Csúszás B (futás közben)

Újratöltés X

Közelharc / 
kiiktatás Kattintás C gombbal

Interakció 
objektummal X hosszan

Nézés C

Mozgás L

Játékmenü 
megnyitása > 

Pálya 
megnyitása <

Kamera 
használata l felfelé

Kőhajítás 
(elterelés) l jobbra

készített tárgy 
használata l balra

készített tárgy 
használata l lefelé

Fegyvertár/
kerék _ hosszan

Beszállás/Kiszál-
lás

Kattintás X 
gombbal

Gyorsítás x

Fék/Hátramenet ]

Nézés C

Visszanézés C lefelé

Kézifék B

Ülésváltás A

Rádió be / ki l felfelé

Rádió, következő 
dal

l jobbra

Nézés C

Zoom x / ]

Ellenfelek 
megjelölése

Nagyítás x 
gombbal

Fényképezés `

Mozgás L

Kamera elrakása l felfelé

DOBÁS 
(KAMERA) FÉNYKÉPEZÉS

Y (MEGNYOMÁS) ELŐZŐ 
FEGYVER
(HOSSZAN) GYÓGYÍTÁS

GUGGOLÁS / CSÚSZÁS
KÉZIFÉK

UGRÁS
ÜLÉSVÁLTÁS

X ÚJRATÖLTÉS
(HOSSZAN) INTERAKCIÓ
(HOSSZAN) BESZÁLLÁS / 
KISZÁLLÁS

NÉZÉS
(KATTINTÁS) KÖZELHARC / 
KIIKTATÁS
NÉZÉS / VISSZANÉZÉS
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_ (HOSSZAN) FEGYVERTÁR

] CÉLZÁS

< MEGJELÖLÉS
(HOSSZAN) EREDMÉNYJELZŐ

` DOBÁS

x LÖVÉS

Y    FEGYVERVÁLTÁS
(HOSSZAN)
GYÓGYÍTÁS

B  GUGGOLÁS /
CSÚSZÁS

A  UGRÁS
KAPASZKODÁS
AZ ÉLETBE

X  ÚJRATÖLTÉS
(HOSSZAN)
INTERAKCIÓ

C  NÉZÉS
(KATTINTÁS)
KÖZELHARC 

CSAPATTÁMOGATÁS 

C4 / AKNA

> MENÜ

L MOZGÁS
(KATTINTÁS) SPRINT

L + C 
(KATTINTÁS MINDKETTŐVEL) CSATAKIÁLTÁS

PVP JÁTÉKOSIRÁNYÍTÁS

Lövés x

Célzás ] 

Dobás `

Fegyverváltás Y

Gyógyítás Y hosszan

Guggolás B

Csúszás B (futás közben)

Ugrás A

Újratöltés X

Interakció 
objektummal X hosszan

Nézés C

Mozgás L

Játékmenü 
megnyitása > 

Ellenség megjelölése <

Eredményjelző < hosszan

csapattámogatás l jobbra

C4 / Akna l balra

Közelharc / Kiiktatás Kattintás C

Csatakiáltás Kattintás L + C 

Csapattárs felélesztése X hosszan

Kapaszkodás az életbe X többször 

KOOPERATÍV SPECIÁLIS
IRÁNYÍTÁS

Jelölőkerék < hosszan

Löketlövés l jobbra

Javítóeszköz l balra
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