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DEMON DANTE

Od czasów, gdy legendarny demon imieniem Sparda, u˝y∏
swojego miecza do ochrony ludzkoÊci i zamknà∏ dost´p 
do Âwiata demonów min´∏o kilka tysiàcleci...

Dante, potomek demona bohatera, oraz ludzkiej matki
usi∏uje u∏o˝yç sobie ˝ycie w odleg∏ym zakàtku miasta
otwierajàc skromnà Pizzeri´, gdy któregoÊ dnia odkrywa, 
i˝ tu˝ za jego drzwiami wyros∏a gigantyczna wie˝a.

Na jej szczycie, oÊwietlanym jedynie bladà poÊwiatà
ksi´˝yca stoi brat bliêniak Dantego, Vergil. Ten sam, który
w tak tajemniczych okolicznoÊciach zniknà∏ z powierzchni
ziemi przed laty...

...A wokó∏ niego stojà niezliczone demony! 
I choç w ˝y∏ach obu, tak Dantego jak i Vergila 
p∏ynie krew Spardy, to cele ku jakim si´ kierujà 
bracia sà od siebie odleg∏e. 

Zatem Dante wyruszy w kierunku wie˝y, by raz na zawsze
rozliczyç si´ z Vergilem.

Tymczasem pewna dziewczyna, ¸owczyni Demonów, kieruje
si´ ku wie˝y, gnana tylko jej znanym celem. I tak, ko∏a
fortuny zaczynajà si´ obracaç by rozstrzygnàç losy, ludzi,
demonów oraz tych, którzy sà jednym i drugim zarazem.
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POSTACIE

DANTE jest ¸owcà Diab∏ów, który walczy 
przy pomocy dwóch pistoletów i miecza. 
Poniewa˝ w jego ˝y∏ach p∏ynie krew samego Spardy,
moc jaka posiada, jest niewyobra˝alna 
dla normalnego cz∏owieka. Zawsze gotowy do akcji 
i do p∏atania kawa∏ów,
nienawidzi z ca∏ego serca si∏
z∏a. W jego duszy 
nie ma i nie b´dzie 
miejsca na inne uczucia
wobec wroga.

VERGIL 
to brat
bliêniak
Dantego. 
I w jego
˝y∏ach
p∏ynie krew
Spardy. 

Ale w odró˝nieniu
od Dantego wybra∏
stron´ demonów,
nie ludzi. Vergil
wierzy tylko 
we w∏adz´. 
Nie powstrzyma
si´ przed
niczym, 
by t´ w∏adz´
zdobyç. B´dàc
zimnym prze-
ciwieƒstwem
Dantego zdà˝a
do celu
ch∏odno,
bezdusznie 

i beznami´tnie.

PANIENKA, ¸owczyni demonów jest równie nieust´pliwa, co obaj
bracia! Nie cierpi demonów i za cel swojego ˝ycia postawi∏a
zniszczenie ich do ostatniego. Dante te˝ si´ na to ∏apie, z powodu
mieszanej krwi demona i cz∏owieka. Panienk´ cos ∏àczy z Arkhamem
i za nim podà˝a do wie˝y.

ARKHAM to bliski
wspó∏pracownik
Vergila. Choç jest
cz∏owiekiem,
zosta∏
op´tany
przez
demona.
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INSTALACJA

PROCEDURY INSTALACYJNE
(Instalacja jest konieczna do uruchomienia gry)

Zanim rozpoczniesz instalacj´, upewnij si´, ˝e twój komputer spe∏nia
minimalne wymagania sprz´towe. W∏àcz zasilanie i w∏ó˝ p∏yt´ 
DVD-ROM z DEVIL MAY CRY™ 3 PRZEBUDZENIE DANTEGO 
Special Edition PC do nap´du DVD-ROM. 

W oknie startowym wybierz opcj´ „Instaluj DEVIL MAY CRY™ 3
PRZEBUDZENIE DANTEGO Special Edition PC” aby rozpoczàç
instalacj´. Je˝eli okno startowe nie pojawi si´ automatycznie, kliknij
dwukrotnie na ikonk´ p∏yty DVD w menu Mój komputer i nast´pnie
dwukrotnie na ikonie programu „Autorun.exe” aby uruchomiç program.

WYBÓR J¢ZYKA
Gdy pojawi si´ okno wyboru j´zyka wybierz z listy dost´pnych
j´zyków ten, w którym chcesz zainstalowaç gr´. Dla j´zyka
polskiego wybierz z listy opcj´ „Polski” i kliknij na „Dalej” 
aby kontynuowaç. JeÊli okno to nie pojawi si´ na ekranie, sprawdê
jakà wersj´ DEVIL MAY CRY™ 3 PRZEBUDZENIE DANTEGO
Special Edition PC zainstalowa∏eÊ. 

Istniejà trzy wersje j´zykowe tej gry. OÊmio, pi´cio i jednoj´zykowa.

W wersji jednoj´zykowej ekran ten nie b´dzie si´ pojawia∏. 
Aby pojawi∏y si´ angielskie napisy wybierz “Polski” i kliknij 
na “Dalej”, aby kontynuowaç. Aby wyjÊç z sekcji j´zykowej kliknij
„Anuluj”

LICENCJA DLA U˚YTKOWNIKA KO¡COWEGO
Przeczytaj uwa˝nie licencje dla u˝ytkownika koƒcowego i zaznacz
opcj´ „Zgadzam si´” a nast´pnie kliknij na „Dalej”, 
aby kontynuowaç (zakoƒczenie instalacji nie b´dzie mo˝liwe,
dopóki nie zostanie wyra˝ona zgoda na warunki zawarte w licencji).

KLUCZ CD
Pomimo tego, ˝e ta opcja jest do∏àczona do produktu, nie musisz
jej u˝ywaç. Kliknij „Dalej” aby kontynuowaç.

USTAWIENIA
W oknie ustawieƒ mo˝esz wybraç typ instalacji oraz wersj´
j´zykowà napisów. Istniejà dwa rodzaje instalacji:

- Minimalna: instalujesz na dysk twardy wszystko, oprócz filmów.

- Pe∏na: instalujesz na dysku twardym wszystkie pliki, z filmami w∏àcznie.

Wybierz rodzaj instalacji odpowiedniej do parametrów twojego
komputera. Po wybraniu rozmiaru instalacji, kliknij „Dalej”, 
by przejÊç do okna wyboru j´zyka.
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MIEJSCE INSTALACJI
Wybierz folder, do którego chcesz zainstalowaç gr´. DomyÊlnym
ustawieniem jest C:\Program Files\CAPCOM\DMC 3 SE PC. 
Aby zmieniç miejsce zapisu, naciÊnij „Wybierz” i podà˝aj 
za instrukcjami instalatora. Gdy skoƒczysz, naciÊnij „Dalej”, 
aby kontynuowaç.

WYBÓR FOLDERA PROGRAMU
Wybierz istniejàcy folder, albo stwórz nowy. DomyÊlnym folderem
jest DEVIL MAY CRY™ 3 PRZEBUDZENIE DANTEGO Special
Edition PC. Gdy wybierzesz, naciÊnij „Dalej” aby kontynuowaç.

KOPIOWANIE PLIKÓW
Sprawdê ustawienia, potem kliknij „Dalej”, aby kontynuowaç.

POST¢P INSTALACJI
Instalacja zosta∏a rozpocz´ta.

Po ukoƒczeniu instalacji pojawi si´ komunikat proszàcy 
o restartowanie komputera.

NaciÊnij „Tak”, by restartowaç.

INSTALLSHIELD WIZARD
Po zakoƒczeniu instalacji, sprawdê, czy jest poprawna i kliknij
„Zakoƒcz”.

ODINSTALOWYWANIE
Kliknij na klawisz Start, wybierz z opcji Programy -> CAPCOM ->

DEVIL MAY CRY™ 3 PRZEBUDZENIE DANTEGO Special Edition
PC -> Odinstaluj by rozpoczàç procedur´ usuwania gry.

Wykonuj instrukcje, jakie pojawià si´ na ekranie.

Gdy program zostanie z powodzeniem usuni´ty, zostaniesz
poproszony o restartowanie komputera. Wybierz opcj´ „Tak” 
jeÊli chcesz restartowaç komputer, lub „Nie” jeÊli chcesz z tym
poczekaç. Zakoƒczenie odinstalowania gry DEVIL MAY CRY™ 3
PRZEBUDZENIE DANTEGO Special Edition PC nie b´dzie mo˝liwe
dopóki nie restartujesz komputera.
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STEROWANIE

KONTROLER GRY
Poni˝sze zestawienie zosta∏o skonfigurowane dla dziesi´cioprzycis-
kowego pada z analogami. 

Sà to ustawienia domyÊlne i wszelkie ró˝nice w przyporzàdkowaniu
przycisków b´dà zale˝eç od wprowadzonych przez ciebie zmian.

Poni˝sze ustawienia sà prezentowane dla celów informacyjnych.

Przycisk

Lewy analog

�

�

�

�

�

�

�

	

Klawisz kierunkowy C

Klawisz kierunkowy Z

Klawisz kierunkowy V

Klawisz kierunkowy X

Prawy analog

� + 


� + lewy analog

Z lub X + 	

Dzia∏anie

Ruch postaci (Chód/Bieg)

Devil Trigger

Namierzanie celu

Zmiana broni palnej

Zmiana broni bia∏ej

Atak bronià palnà

Atak bronià bia∏à

Atak stylowy/Sprawdê

Skok/Anuluj

Kpina

Inwentarz/Anuluj

Przedmioty

Dokumenty

Ekwipunek

Mapa

Zmiana kamery

Reset kamery

Zmiana celu

Unik
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KLAWIATURA

Przycisk (    =klawisze numeryczne)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

+ ruch postaci

+

/      +     /

/ + lub /

lub + /

+

Dzia∏anie

Ruch postaci

Ruch postaci

Ruch postaci

Ruch postaci

Devil Trigger

Namierzanie celu

Zmiana broni palnej

Zmiana broni bia∏ej

Atak bronià palnà

Atak bronià bia∏à

Atak stylowy/Sprawdê

Skok/Anuluj

Kpina

Inwentarz/Anuluj

Przedmioty

Dokumenty

Ekwipunek

Mapa

Ruch

Zmiana kamery

Reset kamery

Zmiana celu

Unik

Konfiguracja sterowania

Zmiana trybu ekranowego
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NOWE DODATKI

NOWE DODATKI
DEVIL MAY CRY™3: DANTE'S AWAKENING SPECIAL EDITION
posiada wielu ulepszeƒ i dodatków w stosunku do oryginalnej
wersji DEVIL MAY CRY™3. Dost´p do tych dodatków zyskasz 
po ka˝dorazowym ukoƒczeniu gry.

NOWE TRYBY GRY
VERGIL - Graj standardowy scenariusz postacià z∏ego Vergila 
(patrz strona 13 bronie/akcje Vergila).
Odblokujesz ten tryb przechodzàc ca∏à gr´ Dantego.

KRWAWY PA¸AC - Wejdê do wielopi´trowego labiryntu, w którym b´dziesz
mia∏ tylko jeden cel, wywalczyç sobie drog´ na szczyt, pi´tro 
po pi´trze. A tych pi´ter jest 9999 i tylko zabicie wszystkich
potworów na ka˝dym z nich otwiera portal do nast´pnych. PORTAL
OGNIA przeniesie ci´ o 100 pi´ter wzwy˝, PORTAL B Y̧SKAWIC 
o 10 pi´ter a PORTAL WODY o jedno. 

Odblokujesz ten tryb przechodzàc ca∏à gr´ postacià Dantego.

KONTYNUACJA - Rozpoczynajàc gr´ mo˝esz wybraç spoÊród dwóch opcji
Z¸OTEJ i ˚Ó ŢEJ, co sprawi, ˝e kontynuacje b´dà mia∏y ró˝ne
znaczenia.

Wybierajàc opcj´ Z¸OTÑ b´dziesz mia∏ mo˝liwoÊç kontynuacji gry
w miejscu, w którym zginà∏eÊ, jeÊli posiadasz Z∏otà Sfer´. W opcji
tej mo˝esz tak˝e kontynuowaç gr´ z ostatniego checkpointu 
tak wiele razy ile zechcesz, i to bez u˝ywania Z∏otej Sfery.

Wybierajàc opcj´ ˚Ó ŢÑ b´dziesz móg∏ kontynuowaç gr´ jedynie
posiadajàc ˚ó∏tà Sfer´ i b´dziesz startowa∏ z ostatniego
checkpointu, który minà∏eÊ a nie z lokacji, w której zginà∏eÊ.

TURBO - To tryb wymarzony dla tych, którzy kochajà naprawd´ szybkie
akcje, gra chodzi na 120% - o 20% szybciej ni˝ normalna wersja! 

Wybierz tryb TURBO z Menu opcji (dost´pne w Menu g∏ównym)

Nie mo˝esz zmieniç tej opcji po rozpocz´ciu gry.

PRZEGLADARKA - Tu mo˝esz obejrzeç wszystkie filmiki, które pojawi∏y 
si´ w twojej grze.
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BARDZO TRUDNY - Ten tryb dodano do czterech trybów z oryginalnej gry.
Stopnie trudnoÊci sà teraz nast´pujàce: ¸ATWY, NORMALNY,
TRUDNY, BARDZO TRUDNY I DMD. Stopnie trudnoÊci NORMALNY
I TRUDNY SA nieco ∏atwiejsze ni˝ ich odpowiedniki z DEVIL MAY
CRY™3.

Aby zyskaç dost´p do tego stopnia trudnoÊci musisz ukoƒczyç 
gr´ na stopniu TRUDNYM.

PLUS! - Jest jeszcze wiele dodatkowych bonusów, które mo˝esz
odblokowaç podczas gry w DEVIL MAY CRY™ 3: DANTE’S
AWAKENING SPECIAL EDITION.
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BRONIE STYLE 
I ATAKI VERGILA

Mo˝esz przejÊç gr´ tak˝e odblokowana postacià Vergila. 
Poni˝ej wyjaÊniamy jakie mo˝esz zauwa˝yç ró˝nice podczas 
gry ta postacià.

BRONIE
Vergil mo˝e u˝ywaç takich samych broni jak Dante, ale ma te˝ nowe,
nale˝àce tylko do niego. Podobnie jak Dante, Vergil wykorzystuje
Czerwone sfery, by ulepszaç broƒ i uczyç si´ nowych ataków 
(patrz strona 19).

BRO¡ BIA¸A - mo˝esz zmieniaç t´ broƒ podczas gry u˝ywajàc klawiszy 
6 (Q/N7)/7(E/N9)

YAMATO – miecz o du˝ym zasi´gu ra˝enia.

BEOWULF – pot´˝na broƒ do walki wr´cz.

OSTRZE MOCY– wielki, ale bardzo dobrze wywa˝ony miecz.

PRZYWO Y̧WANE MIECZE – to jedyna broƒ Vergila, która mo˝e raziç cele 
z dystansu, przywo∏ane ostrza uderzajà w ka˝dego
przeciwnika na swojej drodze.

STYLE
Vergil, w odró˝nieniu od Dantego u˝ywa jedynie stylu Dark Slayer.
Styl ten mo˝e byç rozwijany przy wykorzystaniu punktów
doÊwiadczenia (patrz strona 19).

ATAKI

YAMATO :
UPPER SLASH 5 + Lewy analog do ty∏u + 3 (SPACE/N1 +Cofanie
postaci + J)

Przytrzymaj 5 (SPACE/N1), naciÊnij 3 (J), i wychyl lewy analog 
w stron´ przeciwnà do tej, w którà spoglàda Vergil. Szybkie wyj´cie
miecza i przeciwnik wylatuje w powietrze!

BEOWULF:
LUNAR PHASE 5+Lewy analog do ty∏u

+3(SPACE/N1+Ruch postaci do przodu+J).

Przytrzymaj 5(SPACE/N1), naciÊnij 3 (J), i wychyl lewy analog 
w stron´, w którà spoglàda Vergil. Tym obrotowym kopni´ciem
pozbawisz przeciwnika g∏owy!



OSTRZE MOCY:
HIGH TIME 5+Lewy analog do ty∏u+3 (SPACE/N1+cofanie
postaci+J).

Przytrzymaj 5 (SPACE/N1), naciÊnij 3 (J), i wychyl lewy analog 
w stron´ przeciwnà do tej, w którà spoglàda Vergil.

Tym sposobem zakr´cisz przeciwnikiem tak, ˝e sam poleci w niebo!

PODSTAWOWE RUCHY
(USTAWIENIA DOMYÂLNE)

CHODZENIE/BIEGANIE LEWY ANALOG (CTRL)
Poruszaj delikatnie lewym analogiem (ZXVC)  a postaç b´dzie 
si´ porusza∏a w stron´, którà wska˝esz. JeÊli naciÊniesz analog
mocniej, postaç b´dzie biega∏a. Nie mo˝esz biegaç, 
kiedy przyciskasz 5 (SPACE/N1) namierzajàc przeciwnika 
(patrz poni˝ej). Aby powróciç do chodzenia naciÊnij CTRL. 

ATAKI STYLOWE/SPRAWDZANIE 1(L/N ENTER)
Ustaw Dantego przodem do przedmiotu albo obiektu i naciÊnij 
1 (L/n ENTER), by go sprawdziç. Drzwi otworzysz stajàc przed nimi 
i naciskajàc 1 (L/N ENTER). Kombinacji 1 (L/N ENTER) u˝ywaj
tak˝e, by wykonaç ataki stylowe. 
U˝ywaj ró˝nych kombinacji 1 (L/N ENTER), naciskajàc szybko 
albo przytrzymujàc 5 (SPACE/N1) i lewy analog by wykonaç
ogromnà iloÊç odmiennych ataków.

SKOK/UNIK 0 (K/N 0)
NaciÊnij 0 (K/N 0), by wykonaç skok. Im d∏u˝ej przytrzymasz 
te klawisze, tym wy˝ej skoczysz. U˝yj lewego analoga do wyboru
miejsca làdowania. Gdy jesteÊ w powietrzu, a w pobli˝u znajduje
si´ Êciana naciÊnij 0 (K/N 0) ponownie, by wykonaç kolejne odbicie 
i skoczyç jeszcze wy˝ej. Co wi´cej, jeÊli przytrzymasz 5 (SPACE/N 1),
naciÊniesz lewy analog (Lewy analog A/N 6 albo D/N 4) i naciÊniesz 
0 (K/N0), wykonasz efektowne uniki.

NAMIERZANIE 5 (SPACE/N 1)
Przytrzymaj 5 (SPACE/N 1)  a namierzysz – zablokujesz celownik 
– na jednym z przeciwników. Jak d∏ugo b´dziesz utrzymywa∏ 
ten namiar, wszystkie ataki b´dà kierowane na tego przeciwnika,
lub przedmiot. Gdy jest wielu przeciwników wychyl lewy analog 
w stron´ wybranego wroga i naciÊnij 5 (SPACE/N 1). 
JeÊli nie u˝yjesz lewego analogu, automatycznie namierzysz
najbli˝ej stojàcego przeciwnika naciskajàc 5 (SPACE/N 1).
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ZMIANA NAMIERZONEGO CELU
5 + 4 (SPACJA + N/1 + - na numerycznej cz´Êci klawiatury). 

Gdy namierzysz cel, mo˝esz go zmieniç, u˝ywajàc kombinacji 
5 + 4 (SPACJA + N/1 + - na numerycznej cz´Êci klawiatury). 

KAMERA NA PRAWYM ANALOGU (Z/X/C/V)
Prawego analoga mo˝esz u˝ywaç do poruszania kamerà. Korzystajàc
z tej opcji mo˝esz rozejrzeç si´ po najbli˝szym otoczeniu 
nie zmieniajàc po∏o˝enia postaci. NaciÊnij Z+X (prawy analog) 
by po∏o˝enie kamery wróci∏o do ustawienia za plecami Dantego.

(Uwaga: w niektórych lokacjach nie mo˝na wykorzystaç r´cznego
poruszania kamerà).

ATAK BRONIÑ BIA¸Ñ 3 (J)
NaciÊnij 3 (J)  aby za pomocà miecza albo innej broni bia∏ej
wykonaç atak. JeÊli wokó∏ znajduje si´ wielu wrogów, wychyl lewy
analog w kierunku tego, którego masz zamiar zaatakowaç i naciÊnij
3 (J). Mo˝esz tez wykonywaç ataki podczas skoków (z powietrza).
Ataki bliskiego zasi´gu prócz zadawania obra˝eƒ przeciwnikowi,
s∏u˝à tak˝e do niszczenia obiektów. Wykonuj ataki wykorzystujàc
klawisz 3 (J), albo kombinuj te ataki z wykorzystaniem 
5 (SPACE/N 1)  i/albo lewego analoga.

ZMIANA BRONI BIA¸EJ 7(E/N 9)
JeÊli posiadasz dwa lub wi´cej rodzajów broni bia∏ej, naciÊnij 
7 (E/N 9) by zmieniaç je natychmiast podczas gry.

ATAKI BRONIÑ PALNÑ 2 (1)
NaciÊnij 2 (1)  by wykorzystaç w walce pistolety, albo innà broƒ
palnà. Z niektórych jej rodzajów mo˝esz korzystaç podczas skoków.
U˝ywaj pistoletów do rozbijania przedmiotów. Wykonuj ró˝ne ataki,
przytrzymujàc, bàdê naciskajàc szybko klawisz 2 (1).

ZMIANA BRONI PALNEJ 6 (Q/N 7)
JeÊli posiadasz dwa lub wi´cej rodzajów broni palnej, naciÊnij 
7 (E/N 9) by zmieniaç je natychmiast podczas gry.



DEVIL TRIGGER 4 (N/N-)
Po osiàgni´ciu pewnego punktu gry Dante mo˝e transformowaç 
si´ w postaç demona. JeÊli minimum 3 bloki we wskaêniku
demonicznym (D.T.) sà pe∏ne (patrz strona 17) naciÊnij 4 (N/N-) 
co pozwoli ci zamieniç Dantego w pot´˝nego demona niszczàc 
tym samym wszystkich wrogów znajdujàcych si´ w pobli˝u.

SzybkoÊç i si∏a Dantego ulegajà zwielokrotnieniu, gdy znajduje 
si´ pod wp∏ywem transformacji. Im d∏u˝ej przytrzymasz 4 (N/N-),
tym wi´ksza b´dzie si∏a eksplozji towarzyszàcej tej przemianie. 

Podczas transformacji powolnej regeneracji ulega tak˝e si∏a ˝yciowa
Dantego.

Forma demoniczna wyczerpuje energi´ ze wskaênika D.T. 
Gdy energia ta ulegnie ca∏kowitemu wyczerpaniu, Dante powraca
do ludzkiej postaci. Mo˝esz w ka˝dym momencie przerwaç
transformacj´ ponownie naciskajàc 4 (N/N -)  i przywracajàc
Dantemu ludzkà postaç.

Vergil mo˝e korzystaç z Devil Trigger od samego poczàtku gry.
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ROZPOCZ¢CIE GRY

MENU G¸ÓWNE
NaciÊnij 9 (ESC)  na ekranie tytu∏owym, by przejÊç na Menu g∏ówne
gry. Lewy analog s∏u˝y do wybierania OPCJI. NaciÊnij:

1 (L/N ENTER)  aby zatwierdziç wybór.

NOWA GRA - aby rozpoczàç nowà gr´.
WCZYTAJ GR¢ - aby podjàç gr  ́od punktu, w którym dokona∏eÊ ostatniego zapisu.

SZKOLENIE – JeÊli w∏àczysz t´ opcj´, na ekranie podczas gry pojawià 
si´ podpowiedzi. Mo˝esz w∏àczaç i wy∏àczaç te opcje 
przy rozpoczynaniu gry.

WYBÓR POZIOMU TRUDNOÂCI – wybieraj pomi´dzy poziomem ¸ATWYM i NORMALNYM.

WYBÓR TRYBU Z¸OTY/˚Ó¸TY – wybieraj pomi´dzy Z¸OTYMI SFERAMI a ZÓ ŢYMI
SFERAMI. Od tego wyboru b´dzie zale˝a∏o, 
jak b´dà wyglàdaç kontynuacje (patrz poni˝ej).

¸ATWY TRYB AUTOMATYCZNY – jeÊli wybierzesz tryb ¸ATWY b´dziesz móg∏ w∏àczyç
opcj´ automatycznà – W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ. 
W∏àczajà te opcj´ b´dziesz móg∏ ∏atwo wykonywaç
kombosy. Tryb ¸ATWY b´dzie si´ w∏àcza∏ gdy trzy
razy z rz´du zginiesz w trybach podstawowych.

OPCJE - tutaj mo˝esz zmieniaç ustawienia gry.

MISJE
Gra podzielona jest na szereg misji, a ka˝da z nich ma okreÊlony cel,
albo warunek, który musi byç spe∏niony, ˝eby zosta∏a zaliczona. 
Aby rozpoczàç misje, wybierz na ekranie startowym opcj´ ROZPOCZNIJ
MISJ¢. Gdy zakoƒczysz misj´ pojawi si´ Okno podsumowaƒ, na którym
zobaczysz wyniki misji i rang´, jakà otrzyma∏eÊ. Aby przejÊç dalej,
wybierz opcj´ NAST¢PNA MISJA.

KONIEC GRY/KONTYNUACJA
Dante umrze, gdy skoƒczy si´ jego energia ˝yciowa, a gra zostanie 
w tym momencie zakoƒczona. JeÊli wybierzesz opcje kontynuacji, 
gra zostanie podj´ta w okreÊlonym momencie tej samej misji. 
JeÊli posiadasz Z∏ota Sfer´, mo˝esz kontynuowaç z tego samego
miejsca, w którym zginà∏eÊ. W trybie ˚ó∏tej Sfery musisz posiadaç ˚ó∏tà
Sfer´, aby kontynuowaç gr´. JeÊli nie posiadasz ˚ó∏tej Sfery, musisz
zakoƒczyç gr´.

ZAPIS STANU GRY
Wybierz opcj´ ZAPISZ GR¢ w podoknie pojawiajàcym si´ podczas gry,
by zapisaç aktualny stan gry. Musisz jednak pami´taç, ˝e przy
wgrywaniu danego zapisu, rozpoczniesz gr´ na poczàtku misji, podczas
której dokona∏eÊ zapisu. Zapisu mo˝esz dokonaç te˝, wybierajàc opcj´
ZAPISZ GR¢ w Oknie podsumowaƒ po zakoƒczeniu misji.



17

EKRAN GRY

WSKAèNIK ˚YCIA – iloÊç ˝ycia Dantego. Zmniejsza si´ za ka˝dym razem, 
gdy Dante otrzyma obra˝enia. Gdy dochodzi do zera, Dante umiera
a gra si´ koƒczy.

WSKAèNIK D.T - wype∏nia si´ z ka˝dym celnym trafieniem w przeciwnika.
Gdy wype∏nià si´ minimum trzy przedzia∏ki, mo˝esz dokonaç
transformacji Devil Trigger. Niektóre komosy równie˝ wymagajà
wype∏nienia energià wskaênika D.T. (Devil Trigger nie b´dzie
dost´pny, dopóki nie dojdziesz do okreÊlonego momentu gry.)

WSKAèNIK EXP STYLU - EXP zdobywasz wykonujàc akcje w okreÊlonym stylu.
(patrz strona 18.)

POZIOM STYLU - aktualny poziom wybranego Stylu.

CZERWONE SFERY - iloÊç Czerwonych sfer, jakà zgromadzi∏eÊ.

LICZNIK KOMBOSÓW - okreÊla poziom jaki osiàgnà∏eÊ w danym kombosie
stosujàc odmienne ataki na ró˝nych przeciwników.

KURSOR NAMIARU - pojawia si´ na przeciwniku, którego namierzy∏eÊ. (okràg∏y
wskaênik w kolorze czerwonym pokazuje ile ˝ycia pozosta∏o
przeciwnikowi.)

WYBRANA BRO¡ PALNA - pokazuje aktualnie wybranà broƒ palnà.

WYBRANA BRO¡ BIA¸A - pokazuje aktualnie wybranà broƒ bia∏à.

WSKAèNIK ˚YCIA BOSSA - (niewidoczny na tym screenie) JeÊli walczysz 
z Bossem wskaênik ten pokazuje ile jeszcze pozosta∏o energii
˝yciowej tego przeciwnika. Atakuj nieustannie, aby jak najszybciej
pozbawiç go ca∏ej energii.

Wskaênik EXP Stylu/Poziom
stylu

Wskaênik ˝ycia

Wskaênik D.T.

Wybrana broƒ palna

Czerwone sfery

Licznik kombosów

Kursor namiaru

Wybrana broƒ bia∏a



STYLE
Style zmieniajà sposób walki Dantego. Determinuja te˝ jakie ataki
zostanà wykonane w danym momencie. Ka˝dy styl daje Dantemu
odmienne mo˝liwoÊci w tym wzgl´dzie. Nowe style zdobywasz
wykonujàc okreÊlone zadania w grze.

Poradzisz sobie w ka˝dej sytuacji i z ka˝dym wrogiem, 
jeÊli uprzednio wybierzesz najodpowiedniejszy styl.
Poeksperymentuj troch´ a szybko b´dziesz walczy∏ stylowo!  

TRICKSTER
Unikasz sprytnie ataków 

i bawisz si´ 
z przeciwnikami u˝ywajàc

niezwyk∏ych
akrobatycznych sztuczek.

SWORDMASTER
Pozwala na maksymalne
wykorzystanie mocy
drzemiàcych w broni bia∏ej 
w walkach wr´cz.

GUNSLINGER
Pozwala opanowaç 

do perfekcji posiadanà
broƒ palnà.

ROYAL GUARD
Blokuje ka˝dy atak wroga 
i pozwala wykorzystaç jego
energi´ przeciw samemu
atakujàcemu.

18
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ROZWIJANIE STYLI
U˝ywajàc ka˝dego Stylu zbierasz doÊwiadczenia (EXP), które
pozwala go rozwijaç. Zbierz wystarczajàcà iloÊç punktów stylowych
a podniesiesz level danego Stylu. Podnoszàc poziom Stylu,
odblokowujesz kolejne ataki!

ZMIENIANIE STYLI
Zmiana Stylu walki Dantego nast´puje poprzez wybranie opcji
DOSTOSUJ w Oknie misji, albo poprzez uzyskanie dost´pu do Posàgu
boga w czasie trwania misji. Nast´pnie wybierz opcj´ STYL z listy 
a zostaniesz przeniesiony do Okna wyboru stylu. Tutaj dokonasz
odpowiedniego wyboru naciskajàc 2 (1) aby przeczytaç w∏aÊciwoÊci
danego Stylu. TRICKSTER jest domyÊlnym stylem dost´pnym 
od poczàtku gry. Gdy zdecydujesz si´ na zmian´ naciÊnij 1 (L/N ENTER)
aby zatwierdziç wybór.

Okno misji Posàg boga

Menu dostosowywania Okno wyboru stylu
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ATAKI STYLOWE
Twoje ataki i zdolnoÊci zale˝à od rodzaju broni, jakà masz 
na wyposa˝eniu i Stylu jakiego aktualnie u˝ywasz. Niektóre ataki 
i zdolnoÊci sà dost´pne od poczàtku gry, a inne mogà zostaç
zakupione (w Oknie dostosowywania) albo odblokowane
(podnoszàc poziom Stylu). Oto przyk∏adowe ataki...

REBELLION (DOMYÂLNIE)

HIGH TIME
Przytrzymaj 5 (SPACE/N 1), naciÊnij 
3 (J), i wychyl lewy analog w stron´
przeciwnà do tej, w którà spoglàdasz.
WyÊlij przeciwnika wysoko w gór´!

STINGER
Przytrzymaj 5 (SPACE/N 1), naciÊnij 3 (J),
i wychyl lewy analog w stron´, w którà
spoglàdasz. Dopadnij wroga i nadziej 
go na ostrze z niewiarygodnà szybkoÊcià!

AIR HIKE
NaciÊnij 0 (K/N 0)  po raz drugi, gdy
jesteÊ w powietrzu. Pod twoimi stopami
pojawi si´ magiczna platforma, z której
odbijesz si´ jeszcze wy˝ej!

REBELLION/STYL SWORDMASTER

AERIAL RAVE
Podczas skoku naciÊnij raz 1 (L/N
ENTER), albo kilka razy, aby uzyskaç
efektownego kombosa wysoko 
w przestworzach!
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EBONY & IVORY, STYL GUNSLINGER

RAPID SHOT
Naciskaj szybko 2 (1). Tym niezwykle
szybkim atakiem podziurawisz wrogów
niczym ser szwajcarski.

TWOSOME TIME
NaciÊnij lewy analog + 1 (L/N ENTER).

Strzelasz jednoczeÊnie do dwóch
przeciwników w dwóch ró˝nych kierunkach

CHARGE SHOT
Przytrzymaj 2 (1), potem puÊç.

Dodaj do swoich pocisków odrobin´ energii
magicznej.

STYL ROYAL GUARD

JUST GUARD
NaciÊnij 1 (L/N ENTER)  tu˝ przed atakiem
wroga.

Unikniesz uderzenia i nie odniesiesz
˝adnych obra˝eƒ.
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BRO¡ BIA¸A

REBELLION
Zgodnie z nazwà jest to broƒ, 
którà pozostawi∏ Dantemu ojciec.

CERBERUS
Trzycz´Êciowe nunchaku, 
które uziemi ka˝dego!

BEOWULF
R´kawice i nagolenniki posiadajàce
moc b∏yskawic. Ich destrukcyjna moc
zniszczy ka˝dego, kto stanie na twojej
drodze.

BRO¡ PALNA

EBONY & IVORY
W∏asny wyrób Dantego, to broƒ
odpowiednia do ostrej strzelaniny.

SHOTGUN
Broƒ myÊliwska, strzelajàca morderczymi
dawkami Êrutu. Najlepiej dzia∏a 
na przeciwnika z niewielkiej odleg∏oÊci.

ARTEMIS
Pistolet ze Âwiata demonów
strzelajàcy wiàzkà magicznych strza∏.
Najlepsza obrona, gdy wielu wrogów
ci´ otoczy.

BRO¡
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SFERY

CZERWONE SFERY – Magiczny kamieƒ zrodzony ze skrystalizowanej krwi
demona. Ofiaruj go bogom, by uzyskaç dodatkowà moc i przedmioty.

Z¸OTE I ˚Ó¸TE KULE – U˝yj ich, by kontynuowaç gr´ po
Êmierci postaci. JeÊli na poczàtku gry wybra∏eÊ
kolor Z¸OTY, b´dziesz kontynuowa∏ dok∏adnie 
od punktu, w którym zginà∏eÊ. JeÊli wybra∏eÊ
˚Ó ŢY, wznowisz gr´ od ostatniego odwiedzonego
punktu kontrolnego. (Po wi´cej informacji zajrzyj
na stron´ 10.)

ZIELONE SFERY – Magiczny kamieƒ zrodzony ze skrystali-
zowanej esencji demonów. Zbieraj je, a energia ˝yciowa Dantego
zostanie b∏yskawicznie zregenerowana!

BIA¸E SFERY – Magiczny kamieƒ zrodzony ze skrystalizowanych dusz
demonów. Zbieraj je, a energia magiczna Dantego zostanie
b∏yskawicznie zregenerowana!

PURPUROWE SFERY – Magiczny kamieƒ zrodzony ze skrystalizowanej magii.

Ka˝da Purpurowa sfera zwi´ksza pojemnoÊç wskaênika Devil Trigger.

FRAGMENTY NIEBIESKIEJ SFERY – Zbierz cztery, aby stworzyç ca∏à Niebieskà sfer´.

NIEBIESKIE SFERY – Magiczny kamieƒ zrodzony ze skrystalizowanej energii
˝yciowej. Ka˝da Niebieska sfera zwi´ksza maksimum posiadanej
energii ˝yciowej.

GWIAZDY

GWIAZDA WITALNA S – Kamieƒ filozoficzny wytworzony
przy pomocy alchemii. W ma∏ym stopniu
regeneruje utraconà energi´ ˝yciowà.

GWIAZDA WITALNA L – Kamieƒ filozoficzny wytworzony
przy pomocy alchemii. W znacznym stopniu
regeneruje utraconà energi´ ˝yciowà.

DIABELSKA GWIAZDA – Kamieƒ filozoficzny wytworzony przy
pomocy alchemii. W znacznym stopniu regeneruje
utraconà energi´ magicznà.

WODA ÂWI¢CONA
Pot´˝ny eliksir odp´dzajàcy demony.
U˝yj go a powa˝nie ranisz wszystkich
przeciwników przebywajàcych w tym
samym pomieszczeniu.

PRZEDMIOTY
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NaciÊnij 9 (ESC)  w czasie gry a przenie-
siesz si´ do Menu pomocniczego. 
W tym miejscu masz mo˝liwoÊç wyboru
wielu opcji dotyczàcych gry.

U˝ywaj klawiszy kierunkowych, by wybieraç
opcje, naciÊnij 4 (N/N-) / 5 (SPACE/N 1) aby
zmieniaç strony, naciÊnij 2 (I), by
przeglàdaç szczegó∏y, naciÊnij 1 (L/N ENTER)
by dokonaç wyboru lub 0 (K/N 0) 
aby anulowaç wybór.

STATUS - U˝ywaj przedmiotów, sprawdzaj stan aktualnie u˝ywanej broni,
czytaj dokumenty i przeglàdaj map´.

• PRZEDMIOTY – Oglàdaj przedmioty, które posiadasz i u˝ywaj ich.

• EKWIPUNEK – Oglàdaj aktualnie u˝ywanà broƒ.

• MAPA – WyÊwietlaj mapy i sprawdzaj swojà lokalizacj´.

• DOKUMENTY – sprawdzaj opisy przedmiotów, postaci,
odblokowanych ataków i wielu innych rzeczy. Z tego miejsca
masz dost´p do nast´pujàcych okien:

– Przedmioty – informacje o przedmiotach, które zdoby∏eÊ.

– Wrogowie – krótkie notki o przeciwnikach, których do tej
pory pokona∏eÊ.

– Diabelskie bronie – informacje na temat zdobytej broni
bia∏ej.

– Broƒ palna – informacje na temat zdobytej broni palnej.

– Style – szczegó∏y dotyczàce odblokowanych Styli i ataków,
jakie sà dost´pne.

– Biblioteka – informacje dotyczàce innych, 
nie wymienionych powy˝ej rzeczy.

• WYJÂCIE – wyjÊcie z Okna statusu - powrót do Menu
pomocniczego.

ZAPIS GRY – Zapisuje aktualna gr´. Kiedy wgrasz zapis zrobiony podczas
misji, rozpoczniesz jà od nowa.

ZAKO¡CZ MISJ¢ – Wybierajàc t´ opcje i klikajàc na TAK wrócisz do Okna
wyboru misji. Dane z ostatniej misji nie zostanà zapisane.

RESTARTUJ MISJ¢ – Rozpocznij od poczàtku t´ samà misj´. Rozpoczniesz gr´
od poczàtku ostatniej misji, tracàc wszystkie przedmioty i Sfery,
jakie zdoby∏eÊ w jej trakcie.

OPCJE – zmienisz ustawienia gry (patrz strona 26).

WYJDè – opuszczasz Menu pomocnicze i wracasz do gry.

MENU POMOCNICZE



25

DOSTOSOWANIE DANTEGO
Wybierz DOSTOSOWANIE w Oknie
rozpocz´cia misji, by przejÊç na
Okno dostosowania. W tym miejscu
mo˝esz dokonaç zmiany u˝ywanego
Stylu lub/i broni. Mo˝esz te˝
wymieniç Czerwone sfery 
na ulepszenia swojej postaci. 
Do tego okna mo˝esz tez przejÊç
podczas gry, poprzez boskie posàgi. 
Oto opcje dost´pne w Oknie
dostosowania:

STYL – zmieƒ Styl Dantego i sprawdê
pozosta∏e style i wszystkie ataki
stylowe.

WYPOSA˚ENIE – zmieƒ wybranà broƒ palnà
i bia∏à.

PRZEDMIOTY – u˝yj Czerwonych sfer, które
zebra∏eÊ do zakupienia przedmiotów.

ATAKI – u˝yj Czerwonych sfer, które zdoby∏eÊ do nauczenia si´ nowych
ataków i Styli zgodnych z aktualnie u˝ywanà bronià.

BRO¡ PALNA – u˝yj Czerwonych Sfer do ulepszenia broni palnej.

WYJÂCIE – opuÊç Okno dostosowania.
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OPCJE
Wybierz OPCJE w Menu gry lub w Menu
pomocniczym (podczas gry) by przejÊç
do Menu opcji, gdzie mo˝esz dokonaç
zmian w ustawieniach gry.

NaciÊnij klawisze kierunkowe:

Lewy analog (W/N 8)/ lewy analog 
(S/N 5) aby wybraç odpowiednie opcje,
i lewy analog (A/n 6)/ lewy analog 
(D/N 4) aby zmieniç ustawienia.

NaciÊnij 1 (L/N ENTER) aby je zatwierdziç (i przejÊç do podmenu,
jeÊli jest to wymagane).

OPCJE GRY – zmieniasz opcje gry.

NAPISY – mo˝esz w∏àczyç napisy korzystajàc z opcji W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ.

DèWI¢K – mo˝esz wybraç rodzaj dêwi´ku korzystajàc z opcji STEREO
albo MONO.

POZIOM DèWI¢KU – ustawiasz poziom g∏oÊnoÊci elementów dêwi´kowych gry.

STEROWANIE - zmieniasz przyporzàdkowanie klawiszy.

JASNOÂå - ustawiasz jasnoÊç monitora.

DOMYÂLNIE – przywracasz oryginalne ustawienia.

WYJÂCIE – wychodzisz z Menu opcji do Menu gry (zanim rozpoczniesz
gr´) albo wracasz do gry (podczas gry).
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Niezliczeni ludzie zostali op´tani pragnieniem posiadania
mocy zaÊwiatów z najpot´˝niejszà z nich demonicznà
pot´gà. Gnani po˝àdaniem, chcàc posiàÊç 
jà na wy∏àcznoÊç, wybudowali ogromna wie˝´ – wie˝´,
która mia∏a po∏àczyç Êwiat nale˝àcy do demonów 
ze Êwiatem ludzi. I wszyscy op´tani pocz´li wspinaç 
si´ na nià, by dotrzeç do Êwiata demonów.

Nie by∏o czynu gorszego od tego.

Wtedy to w∏aÊnie, Sparda, demon z mieczem i bohater 
nad bohatery powsta∏ i obróci∏ si´ przeciw swoim braciom,
przeciw demonizmu imperium, które dzier˝y∏o w∏adz´ 
nad ca∏ym z∏em. I wtedy to, l´kajàc si´ pot´gi, nad która
sam zapanowa∏, Sparda zamknà∏ wrota do Êwiata demonów,
samemu skazujàc si´ na wieczne pot´pienie.

Kluczem do piecz´ci zamykajàcej drog´, by∏a sama wie˝a.

Sparda w mrocznych podziemiach wie˝y zmiesza∏ krew
swojà z krwià niewinnej niewiasty tym czynem odcinajàc
na zawsze demonom – i swojej pot´dze – drog´ do Êwiata
ludzi. Wie˝a zanurzy∏a si´ g∏´boko w ziemi´ i zamar∏ czas
w Êwiecie demonim.

Wyjàtek z Zapisków miecza demonów (nieznanej daty)

Dzia∏ tekstów zakazanych biblioteki Watykanu

LEGENDA DEMONA...
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GWARANCJA

1. W∏aÊcicielowi niniejszego egzemplarza gry przys∏uguje licencja 
na korzystanie z zakupionego programu. Obejmuje ona wy∏àcznie
korzystanie z niniejszego oprogramowania na jednej stacji roboczej
(komputerze) oraz korzystanie z instrukcji obs∏ugi i innych
materia∏ów do∏àczonych do niniejszego egzemplarza
oprogramowania. W∏aÊcicielowi nie przys∏ugujà ˝adne inne
specjalne prawa, w szczególnoÊci prawo do nieautoryzowanego
powielania oprogramowania i materia∏ów do niej do∏àczonych,
wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania ca∏oÊci lub cz´Êci
oprogramowania do pami´ci wi´cej ni˝ jednego komputera 
oraz umieszczania oprogramowania ani ˝adnej jego cz´Êci 
lub dokumentacji w sieci Internet. 

2. Cenega Poland Sp. z o.o. udziela w∏aÊcicielowi niniejszego produktu
gwarancji na okres 90 dni poczàwszy od daty zakupu, obejmujàcej
wady materia∏owe lub produkcyjne noÊnika oprogramowania (p∏yty
CD-ROM/DVD) oraz do∏àczonej do niej dokumentacji i opakowania.
Gwarancja nie dotyczy oprogramowania ani wad noÊnika
spowodowanych w jakikolwiek sposób dzia∏aniem w∏aÊciciela
egzemplarza gry.

3. W celu wykonania uprawnieƒ gwarancyjnych, w∏aÊciciel egzemplarza
gry zg∏asza pisemnie wad´ sprzedawcy, od którego oprogramowanie
naby∏, bàdê bezpoÊrednio dystrybutorowi/wydawcy programu 
w Polsce -  Cenega Poland Sp. z o.o. na adres: 
CENEGA Poland Sp. z o.o., ul. Dzia∏kowa 37,
02-234 Warszawa-W∏ochy; 
telefonicznie pod numer: (22) 868 52 61; 
faksem pod numer: (22) 868 52 60; bàdê za pomocà poczty
elektronicznej na adres serwis@cenega.pl – opisujàc rodzaj
problemu, oraz podajàc swój adres i numer telefonu oraz dat´
zakupu egzemplarza oprogramowania. 

4. W terminie 7 dni od zg∏oszenia reklamacji towaru, przedstawiciel
firmy Cenega Poland Sp. z o.o. skontaktuje si´ telefonicznie 
lub za pomocà poczty elektronicznej ze zg∏aszajàcym w celu
omówienia szczegó∏ów dotyczàcych problemu i ustalenia sposobu
przekazania reklamowanego egzemplarza oprogramowania 
do Cenega Poland Sp. z o.o.

5. W terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego egzemplarza
oprogramowania wraz z dowodem zakupu, Cenega Poland Sp. z o.o.
sprawdzi produkt i w przypadku uznania reklamacji przeÊle
zg∏aszajàcemu, na w∏asny koszt, wolny od wad egzemplarz programu.



POMOC TECHNICZNA
ZrobiliÊmy wszystko, co w naszej mocy, aby uczyniç nasz produkt jak najbardziej
zgodnym z dost´pnym aktualnie sprz´tem. JeÊli jednak napotkasz problemy 
w czasie korzystania z któregoÊ z naszych programów, mo˝esz skontaktowaç si´
dzia∏em pomocy technicznej.
Przed zg∏oszeniem problemu prosimy o przygotowanie informacji, które pomogà nam
rozwiàzaç Twój problem szybko i skutecznie. Aby udzieliç Ci pomocy potrzebujemy 
jak najbardziej szczegó∏owych danych Twojego komputera i problemu, który wystàpi∏. 
W przypadku, gdy nie dysponujesz któràÊ z wymaganych poni˝ej informacji,
skontaktuj si´ z dzia∏em pomocy technicznej producenta Twojego komputera, zanim
skontaktujesz si´ z dzia∏em pomocy technicznej wydawcy gry. W przeciwnym
przypadku, nie b´dziemy mogli Ci pomóc w rozwiàzaniu problemu. 

WWYYMMAAGGAANNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE::  
DDAANNEE  KKOONNTTAAKKTTOOWWEE::
• Twoje imi´ i nazwisko.
• Twój adres e-mail, numer telefonu dost´pnego w ciàgu dnia lub adres

pocztowy. 

OOPPIISS  SSYYSSTTEEMMUU::  
• Marka, model komputera, nazwa i pr´dkoÊç procesora.
• Producent i pr´dkoÊç nap´du CD-ROM/DVD-ROM.
• Ogólna iloÊç pami´ci RAM.
• Marka i model Twojej karty graficznej/akceleratora 3D oraz iloÊç graficznej

pami´ci RAM. 
• Marka i model Twojej karty dêwi´kowej oraz posiadanej wersji DirectX.

OOPPIISS  PPRROODDUUKKTTUU::
• Tytu∏ i wersja programu (np. FAR CRY wersja 1.31 lub 1.32 itp. - noÊnik

DVD-ROM).
• Wersja j´zykowa.
• Edycja/wydanie gry (premiera w pe∏nej cenie, SuperSeller, Kolekcja Klasyki itp.).

Prosimy o jak najbardziej jasne opisanie okolicznoÊci, ∏àcznie z komunikatami
o b∏´dach.

UUWWAAGGAA::  DDZZIIAA¸̧  PPOOMMOOCCYY  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ  CCEENNEEGGAA  PPOOLLAANNDD  
NNIIEE  UUDDZZIIEELLAA  WWSSKKAAZZÓÓWWEEKK  DDOOTTYYCCZZÑÑCCYYCCHH  PPRROOWWAADDZZEENNIIAA  GGRRYY..
NNaassii  pprraaccoowwnniiccyy  nniiee  ssàà  uuppoowwaa˝̋nniieennii  ii  nniiee  ppoossiiaaddaajjàà  ooddppoowwiieeddnniicchh

kkwwaalliiffiikkaaccjjii  ddoo  uuddzziieellaanniiaa  tteeggoo  ttyyppuu  iinnffoorrmmaaccjjii..  

SSZZCCZZEEGGÓÓ¸̧YY  KKOONNTTAAKKTTUU  ZZ  SSEERRWWIISSEEMM::  
Adres pocztowy: Dzia∏ Pomocy Technicznej

Cenega Poland Sp. z o.o.
ul. Dzia∏kowa 37, 02-234 Warszawa

Numer telefonu: (22) 868 52 61 (od pon. do piàtku, w godz. 9-18)
Faks: (22) 868 52 60
E-mail: serwis@cenega.pl
Strona WWW: www.cenega.pl
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OSTRZE˚ENIE
PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZ¢CIEM GRY
U nik∏ego procenta graczy mogà wystàpiç drgawki epileptyczne
powiàzane z efektami Êwietlnymi wyst´pujàcymi w grze. 
Niektóre wzory i t∏a wyst´pujàce na ekranie mogà byç przyczynà
ataków epilepsji u tych osób. Mo˝e to tak˝e prowadziç 
do uaktywnienia wczeÊniej nie wykrytych objawów epilepsji u osób, 
u których objawy takie do tej pory nie wyst´powa∏y.

Je˝eli u ciebie, lub kogokolwiek z twojej rodziny, wyst´pujà objawy
epilepsji, przed rozpocz´ciem gry powinniÊcie skorzystaç z porady
lekarza. 

Je˝eli podczas grania, czy to w gr´ komputerowà, czy telewizyjnà,
zauwa˝ysz u siebie nast´pujàce objawy – zawroty g∏owy, podwójne
widzenie, drganie powiek, bàdê skurcze mi´Êniowe, dezorientacj´,
mimowolne ruchy albo wr´cz konwulsje – NATYCHMIAST przerwij
gr´ i skontaktuj si´ z lekarzem.
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