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de hAndLeiding oPenen
De handleiding voor deze game kun je heel makkelijk in de game zelf 
raadplegen. Om de handleiding te openen, kies je in het hoofdmenu 
of het pauzemenu voor Extra's en vervolgens selecteer je de optie 
Gebruikshandleiding. Niet alleen kun je dankzij deze handleiding tijdens 
het spelen zelf snel en makkelijk antwoorden vinden op je vragen, maar 
je hoeft ook niet bang te zijn dat hij kwijtraakt, scheurt of slijt. Dit is een 
van de vele manieren waarop Ubisoft probeert de natuurlijke bronnen 
van onze aarde te sparen.

BesTuring
XBOX 360 CONTROLLER

 

 / richten / fi xeren

 / rekruut sturen / 
vaardighedencirkel rekruten

 / verplaatsen
 (indrukken) / arendsoog

 / snelle inventaris 

 / kaartmenu

 / sprinten / free-runnen

 / herladen / inventaris

 / gereedschap gebruiken

 / interactie / tegenaanval

 / snel lopen / springen / 
verdediging doorbreken

 / vermoorden / mêleewapen

 / Camera
 (indrukken) / camera centreren
/ camera naar andere kant

 /
pauzemenu
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Technische ondersTeuning
Lees de handleiding van de game altijd goed. In de handleiding staat 
belangrijke informatie over het product, hoe je het product opstart en hoe 
je het bedient. 

Het kan voorkomen dat je problemen hebt met de game. Dit betekent niet 
direct dat de game defect is. 

1. Let op:

•  Ga zorgvuldig om met de disc, deze beschadigt snel (denk aan krassen 
en vlekken). Schade veroorzaakt door de gebruiker na aankoop van de 
game is voor eigen risico.

•  Beweeg de spelcomputer nooit als deze aanstaat. Dit kan permanente 
schade veroorzaken aan de disc.

2. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest voorkomende vragen en 
de mogelijke oplossingen voor systemen die gebruikmaken van een cd of dvd.

De disc wordt niet herkend door de cd-/dvd-speler

• Controleer of de disc geen krassen of vlekken bevat.

•  Controleer of de disc in de cd-/dvd-speler ligt met de bedrukking naar 
boven.

De disc is beschadigd tijdens het afspelen

•  Beweeg de spelcomputer nooit als deze aanstaat, dit kan de disc blijvend 
beschadigen. Deze schade valt niet onder de garantie van Ubisoft.

De game slaat de voortgang niet op

•  Zorg ervoor dat je een memory card (geheugenkaart) hebt of dat er 
voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is op de spelcomputer. Anders 
kan je voortgang niet worden opgeslagen.

•  Controleer of de memory card of het interne geheugen van de 
spelcomputer niet vol is.

Wanneer is een game defect?

•  Softwarematige fouten: dit is bekend bij de winkel waar je de game 
gekocht hebt of bij onze technische ondersteuning (zie punt 3). 

•  Productiefouten: de disc is op verschillende spelcomputers bijvoorbeeld 
niet leesbaar, maar heeft geen zichtbare beschadigingen.

•  Gebreken: ontbrekende inhoud bij het product (zoals de handleiding of 
fysieke toevoegingen bij de game).

Als je van mening bent dat de game defect is, moet je altijd eerst contact 
opnemen met de winkel waar je de game hebt gekocht. Het verkooppunt 
is verplicht je aankoop om te ruilen voor een nieuwe game binnen de door 
de winkel gestelde garantietermijn. Daarna kun je contact opnemen met 
de technische ondersteuning van Ubisoft.
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3. Contact

Ubisoft kan je op verschillende manieren voorzien van hulp en technische 
ondersteuning. Een van onze hulpmiddelen is de Engelstalige website: 

support.ubi.com. 

Op deze website is een grote database beschikbaar met vragen en 
antwoorden.

Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de Nederlandse of 
Belgische ondersteuningsdienst. Wees zo specifiek mogelijk over het 
probleem als je contact met ons opneemt.

Telefoonnummer Nederland: 0909-ubisoft (0909-8247638) 
(80 eurocent per minuut)

Telefoonnummer België: 0900-35 900 (50 eurocent per minuut.)

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur.
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Pour AccÉder Au MAnueL du Jeu
L'utilisateur ne peut accéder au manuel qu'à partir de la Base de données, 
dans le menu Pause. Non seulement le manuel vous permet d'obtenir 
rapidement et facilement les réponses dont vous avez besoin, mais 
il sera impossible de l'abîmer ou de le perdre ! L'intégration de cette 
fonctionnalité est une nouvelle étape dans la politique d'Ubisoft pour aider 
à préserver les ressources naturelles de notre planète.

coMMAndes
MANETTE XBOX 360

  / Visée / verrouillage

 / Envoyer Recrue /
roue de capacités Recrue

 / Déplacement
 (appuyer) / Vision d'aigle

 / Inventaire rapide

 / menu Carte

 / Sprint / course libre

 / Rechargement / roue d'inventaire

 / Outil

 / Interaction / contre

 / Marche rapide / saut / 
percer défense

 / Assassinat / arme de mêlée

 / Caméra
 (appuyer) / Centrer caméra / changer côté caméra

 /
menu Pause
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uBisoFT à voTre service…
LE SERVICE CLIENTS :

Vous éprouvez des difficultés à installer ou à lancer un logiciel de notre 
gamme ? Vous rencontrez un problème avec votre compte sur Ubi.com ? 

Une seule adresse : http://support.ubi.com

Vous y trouverez :

•  Une foire aux questions (FAQ) régulièrement mise à jour, aidant à 
résoudre vos problèmes en quelques clics.

• Les dernières mises à jour (patches) de nos jeux en version 
téléchargeable.

• Les forums de nos jeux vous permettant d’échanger avec d’autres 
joueurs.

• Une interface permettant de soumettre votre question à nos techniciens.

• Une messagerie personnelle pour suivre la résolution de vos problèmes.

Vous pouvez également contacter nos techniciens au 0900/35.900 
(0,50 Euros / mn) du lundi au vendredi 12h00 – 20h00. 
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