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Dynamiczny duet – Batman i Robin – 
dołączają do innych słynnych bohaterów 
DC Universe, takich jak Superman, Wonder 
Woman i Green Lantern, by ocalić Gotham 
City przed zniszczeniem z rąk znanych 
złoczyńców – Leksa Luthora i Jokera.

SUPERBOHATEROWIE DC JEDNOCZĄ SIĘ!
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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.



STEROWANIE

  . . . . . . . . . . . Skok/dwukrotne wciśnięcie – lot, 
podwójny skok lub turlanie się

  . . . . . . . . . . . Budowa/użycie/aktywacja/
specjalna umiejętność lub broń

  . . . . . . . . . . . Atak/strzał/przytrzymaj, by celować

  . . . . . . . . . . . Zmiana postaci/w trybie swobodnej 
gry przytrzymaj, by wybrać dowolną 
postać

  . . . . . . . . . . . Ruch postacią

  . . . . . . . . . . . Ruch kamerą

 /  . . . . . . Przełączanie między postaciami

 . . . . . . . . . . . Pauza/opcje gry
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® umożliwia dostęp do większej liczby gier, lepszej rozrywki i zabawy. 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.xbox.com/live.

Połączenie
Aby korzystać z usługi Xbox LIVE, należy podłączyć konsolę Xbox 360 do sieci 
obsługującej szybkie połączenie internetowe i zarejestrować się w tej usłudze. Więcej 
informacji na temat połączenia i dostępności usługi Xbox LIVE w danym regionie można 
znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.xbox.com/live/countries.

Ustawienia filtra rodzinnego
Łatwe i elastyczne narzędzie pozwala rodzicom i opiekunom decydować 
na podstawie oceny zawartości, do jakich gier mają dostęp młodsi gracze. 
Rodzice mogą ograniczyć dostęp do zawartości przeznaczonej dla dorosłych. 
Zadecyduj, z kim i w jaki sposób kontaktują się przez Internet członkowie rodziny 
za pośrednictwem usługi Xbox LIVE, i ogranicz czas spędzany na graniu. Więcej 
informacji można uzyskać pod adresem www.xbox.com/familysettings.
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Jaskinia Batmana
Pod wspaniałym budynkiem rezydencji 
Wayne’ów znajdziesz Jaskinię Batmana. 
Możesz rozegrać w niej ponownie ukończone 
już poziomy i stworzyć własną, unikalną 
postać. Używając batkomputera, możesz 
zobaczyć szczegółową mapę odwiedzonych 
miejsc, na której widoczne będą również 
ukryte przedmioty.

Pomoc techniczna w Polsce
Przed zgłoszeniem problemu prosimy o przygotowanie informacji, które pomogą nam rozwiązać 

Twój problem szybko i skutecznie. Aby udzielić Ci pomocy, potrzebujemy szczegółowych danych 

Twojego komputera (lub konsoli, jeśli problem dotyczy gry na konsolę) i problemu, który wystąpił. 

UWAGA: DZIAŁ POMOCY TECHNICZNEJ CENEGA POLAND NIE UDZIELA WSKAZÓWEK 

DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA GRY. Nasi pracownicy nie są upoważnieni i nie posiadają 

odpowiednich kwalifi kacji do udzielania tego typu informacji. 

Dane kontaktowe Centrum Obsługi Klienta Cenega Poland: 

Adres pocztowy: Centrum Obsługi Klienta, Cenega Poland Sp. z o.o.

  ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa

Numer telefonu: (22) 574 2 574 (od pon. do pt, w godz. 9-17)

E-mail:  cok@cenega.com

Sterowanie batarangiem
Przytrzymaj , by pojawił się celownik. Następnie za pomocą  wybierz cel, a 
potem puść , by rzucić batarangiem.

Sterowanie w locie
Poziomy opowieści   By bohater zaczął latać, wciśnij . Gdy tylko podskoczy, 

ponownie wciśnij , by zaczął się unosić. Gdy postać się 
unosi, steruj nią za pomocą , a przycisków  i  używaj, 
by się wznosiła i opadała. 

Gotham City   Wciśnij , by podskoczyć, a następnie ponownie , by zacząć 
się unosić. Pojawi się celownik. Za pomocą  i  przesuń go 
w miejsce, w które chcesz się udać, a następnie wciśnij , 
by lecieć naprzód. Za pomocą  możesz wylądować z dużą 
prędkością.

Zmiana postaci
Każda postać ma inne umiejętności.  By zmienić postać, szybko wciśnij . W trybie 
swobodnej gry przytrzymanie  pozwoli Ci wybrać dowolną postać.

Przedmioty do zebrania
Oczka LEGO  Rozrzucone są po całej grze. Zbieraj je, by później je wydać 

w różnych miejscach. Jeśli zbierzesz odpowiednią ich 
ilość w danym miejscu, otrzymasz tytuł superbohatera.

Minizestawy  Na każdym poziomie jest 10 minizestawów. Znajdź 
wszystkie, by stworzyć nowy pojazd do poruszania się po 
Gotham City.

Czerwone klocki  Są ukryte w takich miejscach w Gotham City, do których 
mogą dostać się tylko czarne charaktery.

Mieszkańcy w potrzebie  Wypatruj tych mieszkańców miasta, którzy mają kłopoty. 
Pomagaj im, by zdobywać złote klocki LEGO.

Złote klocki  Szukaj ukrytych złotych klocków LEGO i zbieraj je – to 
nagrody za postępy w grze. Używaj ich do odblokowywania 
ukrytych premii w Gotham City.
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.
©2012 The LEGO Group.

TM & © DC Comics.

WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s12)

DCUNIVERSESUPERHEROES.LEGO.COMDCUNIVERSESUPERHEROES.LEGO.COM

KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE i logo Xbox są znakami towarowymi 
należącymi do grupy Microsoft i wykorzystywane są zgodnie 

z licencją firmy Microsoft.


