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 WAARSCHUWING Lees de instructies van de Xbox 360®-console, de handleiding 
van de Kinect®-sensor en de handleidingen van overige accessoires voor belangrijke 
informatie in verband met veiligheid en gezondheid voordat je deze game gaat spelen. 
www.xbox.com/support.

Belangrijke gezondheidswaarschuwing: lichtgevoelige aanvallen

Bij een zeer klein percentage personen kan een aanval optreden wanneer zij worden 
blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, waaronder lichtflitsen of bepaalde patronen 
die in videogames kunnen voorkomen. Ook bij mensen die geen ziektegeschiedenis 
hebben van dergelijke aandoeningen of van epilepsie kan een lichte aandoening 
optreden waardoor zij “lichtgevoelige epileptische aanvallen” ervaren bij het bekijken 
van videogames. Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met een licht gevoel in het 
hoofd, verminderend gezichtsvermogen, zenuwtrekken in het gezicht of de ogen, 
trillen van armen of benen, desoriëntatie, verwarring, tijdelijk verlies van bewustzijn en 
bewusteloosheid of stuiptrekkingen waarvan verwondingen als gevolg van vallen of het 
in aanraking komen met nabije objecten het gevolg kunnen zijn. Bij het ondervinden 
van een van deze symptomen, moet de game onmiddelijk worden gestopt en een 
arts worden geraadpleegd. Ouders moeten letten op deze symptomen of hun kinderen 
ernaar vragen - deze aanvallen treden vaker op bij kinderen en tieners. Het risico kan 
worden verminderd door verder van het scherm af te gaan zitten; een kleiner scherm 
te gebruiken; in een goed verlichte kamer te spelen en niet te spelen indien slaperig of 
moe. Wanneer bij uzelf of een van uw familieleden een ziektegeschiedenis van epilepsie 
bestaat, dient voor het spelen een arts te worden geraadpleegd.
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BESTURING

In	lego®	In	de	Ban	van	de	ring™,	wordt	de
hobbit	Frodo	een	gevaarlijke	opdracht	
toevertrouwd:	het	vernietigen	van	de	eeuwenoude	
magische	ring	die	alles	wat	goed	is	bedreigt.	
ga	op	pad	met	hem	en	zijn	vrienden	wanneer	
ze	gedwongen	worden	hun	vredige	
geboortegrond	te	verlaten,	op	zoek	naar	
begeleiding	en	hulp.	maar	de	ring	wil	gevonden	
worden...	en	de	weg	naar	de	
doemberg,	de	enige	plaats	
waar	hij	kan	worden	
vernietigd,	is	vol	gevaren	
en	bezaaid	met	orks...	
en	ergere	dingen.	
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personages	hebben	verschillende	vaardigheden.	tik	op	Y	of	houd	Y	
ingedrukt	om	het	personagewiel	weer	te	geven	en	van	personage	te	wisselen.	
In	vrij	spel	kan	elk	speelbaar	personage	geselecteerd	worden	wanneer	Y	
ingedrukt	gehouden	wordt.
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LEGO-nOPPEn	 lego-noppen	vind	je	overal	in	het	spel.	verzamel
ze	en	geef	ze	uit	op	verschillende	locaties.	als	je	
er	genoeg	in	een	level	verzamelt,	bereik	je	de	status	
van	echte	avonturier.	

MInI-KITS	 er	zijn	10	mini-kits	in	elk	level.	vind	ze	allemaal
om	een	eeuwenoud	kunstvoorwerp	uit	midden-
aarde	te	ontdekken.

MITHRIL	 	 	mithrilstenen	zijn	verspreid	over	midden-aarde	
verborgen	in	moeilijk	bereikbare	gebieden.	vaak	is	de	
inzet	van	vrij	spel-personages	nodig	om	ze	te	kunnen	
bereiken.	van	lego-mithrilstenen	kunnen	pantsers	
en	wapens	gesmeed	worden	door	de	elfensmid.	je	
kunt	jezelf	hiermee	uitrusten	via	de	rugzak,	wat	extra	
gezondheids-	en	gevechtsbonussen	oplevert.

	 	 	 	 	Het	is	ook	mogelijk	om	speciale	opdrachtvoorwerpen	
van	mithril	te	smeden,	die	‘extra’	krachten	toevoegen.	
de	‘extra’s’	bestaan	in	alle	lego-spellen	en	
kunnen	op	elk	moment	geactiveerd	worden	via	het	
pauzemenu.

ZOEKOPDRACHTEn	 	Het	landschap	zit	vol	met	personages	die	
nevenopdrachten	voor	je	hebben.	voor	
opdrachtvoorwerpen	is	het	nodig	een	voorwerp	
te	verzamelen	en	het	terug	te	brengen	naar	het	
personage	dat	erom	gevraagd	heeft.	je	zult	
vervolgens	beloond	worden.	

VAN PERSONAGE WISSELEN

VERZAMELVOORWERPEN
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