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STEROWANIE ZA POMOCĄ KLAWIATURY

OSTRZEŻENIE O EPILEPSJI
Niektóre osoby narażone na działanie migoczącego światła lub pewnych jego naturalnych kombinacji mogą doznać ataku epilepsji lub utraty przytomności. Powodem wystąpienia tych ataków
może być między innymi oglądanie telewizji lub użytkowanie gier komputerowych. Przypadłości
te mogą wystąpić również u osób, u których nigdy wcześniej nie stwierdzono epilepsji, i które
nigdy wcześniej nie doznały epileptycznych ataków. Jeśli ty lub ktokolwiek z twojej rodziny miał
kiedykolwiek objawy wskazujące na epilepsję (ataki epileptyczne lub nagłe utraty przytomności) i
był lub jest wrażliwy na migotanie światła, powinien, przed uruchomieniem gry, zasięgnąć porady
lekarskiej. Zalecamy również, aby rodzice nadzorowali dzieci bawiące się grami komputerowymi.
Jeżeli stwierdzisz u siebie lub u dziecka występowanie następujących objawów: duszności, zaburzenia wzroku, skurcze powiek i mięśni oczu, utratę przytomności, zaburzenia błędnika, drgawki
lub konwulsje, natychmiast wyłącz komputer wezwij lekarza.

STEROWANIE ZA POMOCĄ KLAWIATURY I MYSZY

STEROWANIE ZA POMOCĄ KONTROLERA

PODWÓJNY SKOK (DOUBLE JUMP):
Wciśnij przycisk A, aby skoczyć wysoko w powietrze, i wciśnij go ponownie, aby skoczyć
jeszcze wyżej!

WYBICIE (BASH):
Aby użyć tej umiejętności, przytrzymaj przycisk Y w pobliżu latarni lub pocisków wrogów i
skieruj się w stronę, w którą chcesz skoczyć! Pociski zostaną wysłane w przeciwnym kierunku!

GRUCHNIĘCIE (STOMP):
Aby użyć tej umiejętności, wciśnij A, aby wyskoczyć w powietrze, a następnie skieruj lewy
drążek w dół, by spaść z hukiem na ziemię!

PIÓRO KURO (KURO’S FEATHER):
Aby użyć tego przedmiotu, wciśnij A (spację), a następnie RT (Shift)! Pióro Kuro pozwoli
Oriemu swobodnie szybować lub unosić się na prądzie powietrznym!

PUNKT DUCHOWEJ WIĘZI (SOUL LINK)
Przytrzymaj przycisk

, aby zużyć energię i stworzyć punkt duchowej więzi, w którym zapiszesz grę!

UŻYWANIE UMIEJĘTNOŚCI

WSPINACZKA (CLIMB):
Aby użyć tej umiejętności, znajdując się przy ścianie, wciśnij i przytrzymaj RT (Shift), a zaczniesz się wspinać!

WYSKOK (CHARGE JUMP):

Aby użyć płomienia duszy, stukaj w przycisk X!

Aby użyć tej umiejętności, przytrzymaj W (LT/L2), a następnie wciśnij spację (A/X), aby skoczyć wysoko w powietrze!

SKOK PO ŚCIANIE (WALL JUMP):

SPRINT (DASH):

PŁOMIEŃ DUSZY (SPIRIT FLAME):

Aby użyć tej umiejętności, przechyl drążek w kierunku ściany i wciskaj A, aby skoczyć!

EKSPLOZJA PŁOMIENI (CHARGE FLAME):
Przytrzymaj X, aby naładować umiejętność, a następnie puść przycisk, aby zadać obrażenia
wszystkiemu w twoim zasięgu!

Aby użyć tej umiejętności, wciśnij RB (Ctrl), a wykonasz szybki sprint!

ROZBŁYSK (LIGHT BURST):
Aby użyć tej umiejętności, wciśnij lub przytrzymaj LB (R), a wywołasz rozbłysk!

INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS
INSTALACJA:
Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się zamknięcie wszystkich innych niewymaganych aplikacji, w tym programów antywirusowych i chroniących przed spamem, które mogą zakłócać proces instalacji.

Aby zainstalować grę, wykonaj następujące kroki:
1. Włóż płytę z grą do napędu DVD.
2. Jeśli tryb automatycznego uruchamiania jest włączony, instalacja rozpocznie się automatycznie po włożeniu
płyty do napędu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Jeśli tryb automatycznego uruchamiania jest wyłączony, wykonaj następujące kroki (nie dotyczy sytemu
Vista):
a) Na pulpicie systemu Windows® kliknij przycisk Start, a następnie wybierz „Uruchom”.
b) Wpisz literę, którą oznaczony jest twój napęd DVD, a następnie „Setup.exe” (np. D:\Setup.exe) i kliknij OK.
ALBO
4. Na pulpicie lub w menu Start kliknij „Mój komputer”.
Prawym przyciskiem myszy kliknij napęd DVD z płytą, a następnie dwukrotnie kliknij aplikację setup.exe, aby
zainicjować instalację.
5. Przeczytaj i zaakceptuj warunki umowy użytkownika końcowego i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
6. Program automatycznie utworzy grupę ikon i skrót w menu Start systemu Windows®.
Uwaga: Aby gra działała prawidłowo, należy zainstalować DirectX 9.0c. W trakcie instalacji zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie.
Aby uruchomić grę, skorzystaj z ikony utworzonej na pulpicie lub skrótu w menu Start systemu Windows®.

WSPARCIE TECHNICZNE
POMOC TECHNICZNA CDP.PL
Przed skorzystaniem z naszej pomocy technicznej zachęcamy do zapoznania
się z instrukcją gry. Upewnij się również, że w Twoim komputerze są zainstalowane wszystkie niezbędne uaktualnienia do systemu operacyjnego oraz
najnowsze wersje sterowników do urządzeń. W celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia technicznego uruchomiliśmy internetową Bazę Pomocy
Technicznej, która jest pomocna w szybkim rozwiązywaniu problemów
z uruchomieniem czy działaniem gier komputerowych. Wystarczy wejść na
naszą stronę internetową: http://pomoc.cdp.pl i zapoznać się z najczęściej
zadawanymi pytaniami dotyczącymi wydawanych przez nas gier.
INTERNET:
Pomoc techniczna na naszej stronie internetowej to najlepsza i najskuteczniejsza droga do znalezienia rozwiązania problemu z posiadaną grą. Znajdziesz
tam dokładnie takie same odpowiedzi, jakie otrzymasz pisząc lub dzwoniąc do
jednego z naszych pracowników pomocy technicznej. Serwis ten jest całkowicie
darmowy i dostępny bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
EMAIL:
Jeżeli z jakiegoś powodu nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
na naszej stronie internetowej, możesz zwrócić się bezpośrednio do pracownika pomocy technicznej. Wystarczy, że w naszej bazie pomocy technicznej klikniesz link „Zgłoś problem do pracownika działu pomocy technicznej”. Sprawdź
czy dokładnie opisałeś problem i czy umieściłeś wszystkie potrzebne informacje na temat Twojej konfiguracji sprzętowej, ponieważ tylko wtedy będziemy
mogli szybko i skutecznie pomóc.
TELEFON I TRADYCYJNA POCZTA:
Jeśli jednak nie posiadasz dostępu do Internetu możesz zadzwonić do nas
pod numer 801 801 815, możesz również wysłać do nas list na adres CDP.pl,
Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa (koniecznie z dopiskiem „Pomoc
Techniczna”). Bądź przed komputerem, gdy zadzwonisz do nas lub miej przy
sobie zapisane podstawowe parametry konfiguracji komputera, szczególnie: typ
karty graficznej, karty muzycznej, procesora oraz wersję systemu operacyjnego,
to w dużym stopniu ułatwi rozwiązanie problemu. Dział pomocy technicznej
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, dlatego też nie zastaniesz
nas w pracy w dni świąteczne.
REKLAMACJE:

DEZINSTALACJA:
Aby odinstalować grę, wykonaj następujące kroki:
Korzystając z pulpitu systemu Windows®, wybierz kolejno: Start -> Programy -> (Wydawca) -> Nazwa gry ->
Odinstaluj grę.
ALBO
Otwórz panel sterowania systemu Windows®, wybierz „Dodaj lub usuń programy”, zaznacz grę i kliknij „Usuń”.

AKTYWACJA GRY NA PLATFORMIE STEAM
Aktywacja:
1. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zainstaluj klienta Steam i utwórz konto Steam (klient Steam znajduje
się na dysku: możesz go również pobrać na stronie: http://store.steampowered.com/about/).
2. Uruchom klienta Steam i zaloguj się na swoje konto.
3. Kliknij menu „Gry”.
4. Wybierz „Aktywacja produktu w Steam”.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Dezinstalacja za pomocą platformy Steam:
1. Otwórz swoją Bibliotekę w kliencie Steam.
2. Kliknij grę prawym przyciskiem myszy.
3. Lewym przyciskiem myszy kliknij „Usuń zawartość lokalną” i potwierdź.

Prosimy, nie wysyłaj do nas żadnych gier czy też samych płyt przed wcześniejszym skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej, być może problem
uda się rozwiązać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżeli jednak stwierdzisz, że zakupiona gra ma uszkodzone nośniki, możesz skorzystać z naszej
gwarancji.

GWARANCJA ORAZ PRAWA AUTORSKIE
Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce najwyższej jakości oprogramowanie, dzięki któremu możecie przenieść się w świat komputerowej rozrywki. Jest
ono owocem wielomiesięcznej, wytężonej pracy jego twórców, których celem
było przygotowanie produktu kompletnego i satysfakcjonującego Państwa
gusty. Akceptując warunki niniejszej umowy i przestrzegając postanowień
odnośnie ochrony prawnej tego produktu, dajecie Państwo jego autorom
motywację i możliwość dalszej pracy nad podnoszeniem standardu ich gier.
W imieniu firmy CDP.pl, wyłącznego dystrybutora na terenie Polski, prosimy o
dokładne zapoznanie się z warunkami niniejszej umowy oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami udzielenia licencji (zwanymi łącznie „umową”). Rozpoczęcie korzystania z niniejszego oprogramowania oznacza przyjęcie warunków
niniejszej umowy. Wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest: CDP.pl Sp.
z o.o., ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa.
WARUNKI GWARANCJI:
1. CDP.pl gwarantuje nabywcy, że nośnik, na którym Oprogramowanie
zostało dostarczone, będzie wolny od wad materiału i wykonania oraz
niezainfekowany wirusami komputerowymi.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie 90 dni od daty zakupu jakichkolwiek
wad fizycznych nośnika, uniemożliwiających korzystanie z Oprogramowania, a powstałych bez winy Użytkownika, CDP.pl zapewnia bezpłatną
wymianę dostarczonego do magazynu Dystrybutora nośnika (wraz z kopią rachunku kupna), na nowy wolny od wad, bądź przy braku możliwości
wymiany zwrot kosztów zakupu.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje samego Oprogramowania. Wydawca,
będąc zarazem posiadaczem praw autorskich, zapewnia użytkownikowi
oprogramowanie w stanie, w jakim jest („jak widać”).
4. Postanowienia zawarte w tej umowie w żaden sposób nie modyfikują i nie
umniejszają ustawowych praw konsumenta. Gwarancja CDP.pl stanowi
dodatek znacząco je rozszerzający o nowe przywileje i mający na celu
umożliwienie klientom CDP.pl szybsze, nowocześniejsze i mniej sformalizowane korzystanie z przysługującej im gwarancji.
5. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ:
1. CDP.pl, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłącza
odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne będące następstwem używania bądź niemożliwości
używania niniejszego oprogramowania.
2. W żadnym przypadku odpowiedzialność CDP.pl względem nabywcy niniejszych postanowień nie przekroczy sumy opłaty, jaką Nabywca uiścił
za grę.
INFORMACJA O PRAWIE AUTORSKIM:
1. Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone co innego, wszystkie
prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, do wszystkich składników Oprogramowania przysługują Wydawcy. Oprogramowanie to
chronione jest prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi
o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
2. Wszystkie znaki handlowe, znaki stosowane do oznaczenia usług, nazwy
handlowe użyte w Oprogramowaniu bądź dołączonej do niego dokumentacji są własnością odpowiednich podmiotów i jako takie podlegają
ochronie prawnej.
LICENCJA UŻYTKOWNIKA:
1. W związku z niniejszą umową Użytkownik nabywa ograniczone prawo do
użytkowania oprogramowania będącego przedmiotem tej umowy.
2. Użytkownik ma prawo do zainstalowania i używania oprogramowania
zgodnie z jego przeznaczeniem na jednym stanowisku komputerowym.
3. Rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystywanie do celów zarobkowych
bez pisemnej zgody CDP.pl podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
OSTRZEŻENIE O EPILEPSJI
Niektóre osoby narażone na działanie migoczącego światła lub pewnych
jego naturalnych kombinacji mogą doznać ataku epilepsji lub utraty przytomności. Powodem wystąpienia tych ataków może być między innymi
oglądanie telewizji lub użytkowanie gier komputerowych. Przypadłości te
mogą wystąpić również u osób, u których nigdy wcześniej nie stwierdzono
epilepsji, i które nigdy wcześniej nie doznały epileptycznych ataków. Jeśli
ty lub ktokolwiek z twojej rodziny miał kiedykolwiek objawy wskazujące na
epilepsję (ataki epileptyczne lub nagłe utraty przytomności) i był lub jest
wrażliwy na migotanie światła, powinien, przed uruchomieniem gry, zasięgnąć porady lekarskiej. Zalecamy również, aby rodzice nadzorowali dzieci
bawiące się grami komputerowymi. Jeżeli stwierdzisz u siebie lub u dziecka
występowanie następujących objawów: duszności, zaburzenia wzroku,
skurcze powiek i mięśni oczu, utratę przytomności, zaburzenia błędnika,
drgawki lub konwulsje, natychmiast wyłącz komputer wezwij lekarza.
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Pomoc techniczna: Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 pod nr tel. 801-801-815. Więcej informacji pod adresem: http://pomoc.cdp.pl.
Wyłączna dystrybucja w Polsce: CDP.pl Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, www.cdp.pl
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