
Grając, zbieraj Units 
(jednostki), dzięki 
którym odblokujesz:
- Motyw Far Cry® 3
- Tattoo Pack
-  Zakręcony prezent: specjalna 

broń «Cannon Revolver» 
w trybie jednoosobowym

-  Zadanie specjalne: 
ekskluzywna misja 
«Laboratorium» w trybie 
jednoosobowym

Kup dodatkową 
zawartość

Dziel się zawartością 
z przyjaciółmi

Utknąłeś?
Zapoznaj się z FAQ 
i solucjami

Grając, zbieraj Units 
(jednostki), dzięki 
którym odblokujesz:
- Motyw Far Cry® 3
- Tattoo Pack
-  Zakręcony prezent: specjalna 

broń «Cannon Revolver» 
w trybie jednoosobowym

-  Zadanie specjalne: 
ekskluzywna misja 
«Laboratorium» w trybie 
jednoosobowym

Kup dodatkową 
zawartość

Dziel się zawartością 
z przyjaciółmi

Utknąłeś?
Zapoznaj się z FAQ 
i solucjami

Załóż darmowe konto na 
uplay.com, aby zyskać dostęp do 
ekskluzywnej zawartości w grach

Aktywuj swój Paszport Uplay™, aby odblokować 
atrakcje SIECIOWE gry FarCry®3 - tryb 

współpracy i konkurowania w rozgrywce dla 
wielu graczy. Czeka także na ciebie możliwość 

dzielenia się z przyjaciółmi i społecznością 
ciekawymi mapami, które możesz stworzyć 

dzięki edytorowi w FarCry®3.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się 
z treścią ulotki dotyczącej Uplay™ Passport.

Wyciśnij więcej ze swoich gier!

Uplay, the Uplay logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment. Far Cry® 3 © 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks 
of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Niektóre z usług moga byc niedostepne w chwili premiery gry. SZYBKIE ŁĄCZE INTERNETOWE 
I AKTYWNE KONTO UPLAY SĄ WYMAGANE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO FUNKCJI SIECIOWYCH I ROZGRYWKI PRZEZ INTERNET LUB ODBLOKOWANIA EKSKLUZYWNEJ ZAWARTOŚCI. ABY UTWORZYĆ KONTO 
UBISOFT BEZ ZGODY RODZICÓW MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 13 LAT. UBISOFT MOŻE ANULOWAĆ DOSTĘP DO JEDNEJ LUB WIĘCEJ OPCJI SIECIOWYCH PO WCZEŚNIEJSZYM POWIADOMIENIU UMIESZCZONYM 
Z 30-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM NA WWW.UPLAY.COM. Aby uzyskac wiecej informacji na temat zasad i warunków odnoszacych sie do tej gry, konta ubisoft oraz uaktualnien, odwiedz www.uplay.com.

XBOX_FC3_UplayADcover_POL.indd   1 22/10/12   12:07

300051103

XBOX_FC3_MANUALCOVER_POL.idml   1 24/10/12   18:48



 OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z ważnymi 
informacjami na temat bezpieczeństwa i zdrowia w instrukcji obsługi konsoli 
Xbox 360®, podręczniku obsługi sensora Xbox 360 Kinect® oraz podręcznikach 
dotyczących akcesoriów. www.xbox.com/support.  

Wpływ na twoje zdrowie: Ataki wywołane szkodliwym działaniem obrazu

Niewielki odsetek osób może być narażony na dolegliwości wywołane określonymi 
obrazami, w tym migającym światłem lub układami obrazów, które mogą pojawiać 
się w grach wideo. Na dolegliwości wywołane szkodliwym działaniem obrazu w 
zetknięciu z grami wideo mogą być narażone nawet osoby, które nigdy nie miały 
tego typu problemów, ale mają niezdiagnozowaną chorobę wywołującą ataki 
epilepsji. Symptomy mogą być różne, w tym mroczki, problemy ze wzrokiem, 
drganie powiek lub twarzy, drganie lub trzęsienie rąk albo nóg, dezorientacja lub 
okresowa utrata koncentracji, utrata świadomości lub konwulsje, które z kolei mogą 
prowadzić do obrażeń spowodowanych upadkiem lub uderzeniem o przedmioty 
znajdujące się w pobliżu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy 
natychmiast przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Rodzice powinni 
obserwować dzieci i pytać, czy nie występują u nich wymienione objawy. Dzieci i 
nastolatki są bardziej narażone na te ataki niż dorośli. Ryzyko wystąpienia ataków 
można ograniczyć, poprzez siadanie w większej odległości od ekranu; korzystanie z 
mniejszego ekranu; granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu; unikanie grania 
w stanie senności lub zmęczenia. W stwierdzonych uprzednio przypadkach ataków 
epilepsji wywołanych wyświetlanymi obrazami przed przystąpieniem do gry należy 
skonsultować się z lekarzem.
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INSTRUKCJA JEST ZZINTEGROWA-NA Z SAMĄ GRĄĄ
Aby uzyskać dostęp do instrukcji, wejdź do menu głównego, wybierz Dodatki i opcję 
Instrukcja.

Aby ją go wyświetlić, wejdź do głównego menu, przejdź do Opcji i wybierz Podręcznik 
użytkownika.

Podręcznik jest też dostępny w menu pauzy. Przejdź do sekcji Podręcznik i wybierz piątą 
zakładkę oznaczoną jako Podręcznik użytkownika.

Instrukcja pozwoli ci szybko i łatwo zdobyć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a do tego 
nigdy się nie zniszczy, nie potarga, ani nie zginie. To rozwiązanie to tylko jedno z działań 
Ubisoft na rzecz ochrony środowiska.
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STEROWANIE (DOMYŚlNE)
STEROWANIE POSTACIĄ / STEROWANIE POJAZDEM

_ KOłO/InWEnTARZ BROnI

] CELOWAnIE
(APARAT FOTOGRAFICZny) ZOOm 

HAmULEC/WSTECZny

< OTWÓRZ 
mAPę

`  RZUT
(APARAT FOTOGRAFICZny) 
ZRÓB ZDjęCIE 

x  STRZAł
(APARAT FOTOGRAFICZny) 
OZnACZAnIE WROGÓW
GAZ

Y  ZmIAnA BROnI
(PRZyTRZymAj) LECZEnIE

B  KUCAnIE / WśLIZG
HAmULEC RęCZny

A  SKOK
ZmIAnA mIEjSC

X  PRZEłADOWAnIE 
(PRZyTRZymAj) ODDZIAłyWAnIE 
nA PRZEDmIOTy
(PRZyTRZymAj) WEjść/WySIąść

C ROZGLąDAnIE SIę
(KLIKnIj) WALKA WRęCZ/
ELImInACjA
ROZGLąDAnIE SIę / SPOjRZEnIE 
DO TyłU

RZUT KAmIEnIEm (DyWERSjA)
RADIO – nASTęPny UTWÓR

Użyj 
PRZEDmIOT 2

Użyj 
PRZEDmIOT 1

APARAT FOTOGRAFICZny
RADIO – Wł./Wył

> OTWÓRZ      
mEnU GRy

L RUCH
(KLIKnIj) BIEG

(PłyTKIE KLIKnIęCIE) WSTRZy-
mAj ODDECH
KIEROWAnIE

4
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STEROWANIE W TRYBIE JEDNOOSOBOWYM

STEROWANIE POSTACIĄ STEROWANIE POJAZDEM

SPECJALNE: APARAT 
FOTOGRAFICZNY

Strzał x

Celowanie ] 

Bieg Kliknij L 

Zmiana broni Y

Rzut `

Leczenie Przytrzymaj Y

Skok A

Kucanie B

Wślizg B (w czasie biegu)

Przeładowanie X

Walka wręcz/ 
Eliminacja

Kliknij C

Oddziaływanie na 
przedmioty

Przytrzymaj X

Rozglądanie się C

Ruch L

Otwórz menu gry > 

Otwórz mapę <

Aparat fotograficzny l W górę

Rzut kamieniem 
(dywersja)

l W prawo

Użyj przedmiot 1 l W lewo

Użyj przedmiot 2 l W dół

Koło/inwentarz 
broni

Przytrzymaj _

Wejść/wysiąść Przytrzymaj X

Gaz x

Hamulec/Wsteczny ]

Rozglądanie się C

Spojrzenie do tyłu C W dół

Hamulec ręczny B

Zmiana miejsc A 

Radio – wł./wył l W górę

Radio – następny 
utwór

l W prawo

Rozglądanie się C

Zoom x / ]

Oznaczanie 
wrogów

Zoom za pomocą x

Zrób zdjęcie `

Ruch L

Schowaj do 
pokrowca

l W górę

Y  ZmIAnA BROnI 
(PRZyTRZymAj) LECZEnIE

B  KUCAnIE / WśLIZG 
HAmULEC RęCZny

A  SKOK 
ZmIAnA mIEjSC

X  PRZEłADOWAnIE  
(PRZyTRZymAj) ODDZIAłyWAnIE 
nA PRZEDmIOTy 
(PRZyTRZymAj) WEjść/WySIąść

C ROZGLąDAnIE SIę 
(KLIKnIj) WALKA WRęCZ/ 
ELImInACjA 
ROZGLąDAnIE SIę / SPOjRZEnIE 
DO TyłU

5
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_ KOłO/InWEnTARZ BROnI

] CELOWAnIE

< OZnACZ PRZECIWnIKA
(PRZyTRZymAj) RAnKInG

`  RZUT

x  STRZAł

Y  ZmIAnA BROnIn
(PRZyTRZymAj ) LECZEnIE

B  KUCAnIE / WśLIZG

A  SKOK
ZmIAnA mIEjSC

X  PRZEłADOWAnIE
(PRZyTRZymAj) ODDZIAłyWAnIE 
 nA PRZEDmIOTy
(PRZyTRZymAj) REAnImUj 
TOWARZySZA
(WIELOKROTnIE) UTRZymUj SIę 
PRZy żyCIU

C  ROZGLąDAnIE SIę
(KLIKnIj) WALKA WRęCZ/
ELImInACjA

WSPARCIE DRUżynOWE

C4 / mInA

> OTWÓRZ 
mEnU GRy

L RUCH
(KLIKnIj) BIEG

L + C 
(KLIKnIj OByDWA DRążKI) 

OKRZyK BOjOWy

STEROWANIE W TRYBIE PVP

Strzał x

Celowanie ] 

Rzut `

Zmiana broni Y

Leczenie Przytrzymaj Y

Kucanie B

Wślizg B (w czasie biegu)

Skok A

Przeładowanie X

Oddziaływanie na 
przedmioty

Przytrzymaj X

Rozglądanie się C

Ruch L

Otwórz menu gry > 

Oznacz przeciwnika <

Ranking Przytrzymaj <

Wsparcie 
drużynowe

l W prawo

C4 / mina l W lewo

Walka wręcz/
Eliminacja

Kliknij C

Okrzyk bojowy Kliknij obydwa 
drążki L + C 

Reanimuj towarzysza Przytrzymaj X

Utrzymuj się przy życiu X wielokrotnie 

STEROWANIE W TRYBIE 
WSPÓŁPRACY

Koło oznaczania Przytrzymaj <

Zastrzyk 
wmacniający

l W prawo

narzędzie naprawcze l W górę
6
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`  RZUT

Y  ZmIAnA BROnIn 
(PRZyTRZymAj ) LECZEnIE

B  KUCAnIE / WśLIZG

A  SKOK 
ZmIAnA mIEjSC

X  PRZEłADOWAnIE 
(PRZyTRZymAj) ODDZIAłyWAnIE  
 nA PRZEDmIOTy 
(PRZyTRZymAj) REAnImUj 
TOWARZySZA 
(WIELOKROTnIE) UTRZymUj SIę 
PRZy żyCIU

C  ROZGLąDAnIE SIę 
(KLIKnIj) WALKA WRęCZ/ 
ELImInACjA

STEROWANIE W TRYBIE 
WSPÓŁPRACY

UPlAY
Uzyskaj dostęp do nagród specjalnych i wsparcia w trudnych momentach gry. Przeczytaj 
najnowsze aktualności i odkryj inne możliwości serwisu dołączając do społeczności Uplay Ubisoft.

GWARANCJA
Firma Ubisoft na okres 90 dni od daty zakupu gwarantuje pierwotnemu nabywcy 
niniejszego oprogramowania, że płyta kompaktowa lub kartridż dołączony do tego 
produktu będzie wolny od wad i uchybień w jakości wykonania podczas normalnego 
użytkowania. najpierw proszę zwrócić wadliwy produkt do punktu zakupu wraz z 
załączonym dowodem zapłaty. jeśli z jakiegoś powodu będzie to niemożliwe (a nie 
upłynęło więcej niż 90 dni od daty zakupu), wadliwe nośniki należy zwrócić do firmy 
Ubisoft, załączając oryginalne opakowanie, paragon z widoczną datą zakupu oraz opis 
usterki z podanym miejscem zakupu.

Aktualną listę punktów reklamacyjnych znajdziesz na stronie www.ubi.com/pl

jeśli do gry w sieci wymagany jest klucz aktywacyjny, nie można go będzie odtworzyć lub 
zamienić na inny. W gestii pierwotnego nabywcy leży odpowiednie zabezpieczenie takich 
danych. Firma Ubisoft nie wymienia zagubionych, ukradzionych czy nieprawidłowych kluczy 
aktywacyjnych.
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WSPARCIE TECHNICZNE
W razie wystąpienia problemów technicznych z grą zachęcamy do odwiedzenia centrum 
pomocy technicznej pod następującym adresem:  http://support.ubi.com/
nasze centrum pomocy technicznej zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
Usługa ta jest darmowa i jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

jeśli odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się na stronie internetowej, prosimy 
skontaktować się z zespołem pomocy technicznej drogą e-mailową za pośrednictwem strony 
internetowej.  W tym celu wystarczy kliknąć na opcję: “Zadaj pytanie!” na stronie  
http://support.ubi.com/ 

Zespół pomocy technicznej jest również dostępny pod numerem telefonu 022 306 00 63  
(koszt połączenia za jedną minutę według taryfikatora operatora telefonicznego  
za połączenie do Warszawy) od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00  
(z wyłączeniem świąt).
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notes
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