NEDERLANDS - RAADPLEEG VOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT HET INSTELLINGENMENU VAN UW
PLAySTATION®4-SYSTEEM VOOR BELANGRIJKE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
VOORZORGSMAATREGELEN - Deze gamedisk bevat software voor het PlayStation®4-systeem (PS4™-systeem) en voldoet
uitsluitend aan de PS4™-specificaties voor de PAL-markt. Lees de veiligheidsgids voor het PS4™-systeem aandachtig door
om er zeker van te zijn dat u deze gamedisk op de juiste manier gebruikt en bewaart.
GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN - Speel altijd in een goed verlichte omgeving. Neem regelmatig pauze; 15 minuten
per uur. Stop met spelen als u last krijgt van duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid of hoofdpijn. Sommige personen
die gevoelig zijn voor flitsende of knipperende lichten of geometrische vormen en patronen kunnen zonder het
te weten epilepsie hebben en zij kunnen een epileptische aanval krijgen als ze televisie kijken of videogames spelen.
Raadpleeg uw arts voordat u videogames gaat spelen als u aan epilepsie lijdt en waarschuw direct een arts als u tijdens
het spelen een van de volgende symptomen ervaart: gezichtsstoornissen, spiertrekkingen of andere ongecontroleerde
bewegingen, verlies van bewustzijn, verwarring en/of stuiptrekkingen.
GEZONDHEIDSWAARSCHUWING 3D - Sommige mensen ervaren mogelijk ongemak (zoals pijnlijke of vermoeide ogen
of misselijkheid) tijdens het bekijken van 3D-filmbeelden of het spelen van stereoscopische 3D-games op 3D-televisies.
Als u een dergelijk ongemak ervaart, moet u het gebruik van uw televisie onmiddellijk staken tot de klachten zijn verdwenen.
In het algemeen raden we u aan langdurig gebruik van uw PS4™-systeem te vermijden en elk uur dat u speelt een kwartier
pauze te nemen. Bij het spelen van stereoscopische 3D-games of het bekijken van 3D-filmbeelden kan het echter per
persoon verschillen hoe lang en hoe vaak u pauze moet nemen. Zorg dat u lang genoeg pauzeert om eventuele klachten
te laten verdwijnen. Raadpleeg uw arts als de symptomen blijven bestaan. Het gezichtsvermogen van jonge kinderen
(vooral kinderen jonger dan zes jaar) is nog in ontwikkeling. We raden u aan de arts of optometrist van uw kind te raadplegen
voordat u jonge kinderen toestaat 3D-filmbeelden te bekijken of stereoscopische 3D-games te spelen. Volwassenen moeten
toezicht houden op jonge kinderen om er zeker van te zijn dat ze zich aan de bovengenoemde aanbevelingen houden.
ILLEGAAL KOPIËREN - Het gebruik van het PS4™-systeem en PS4™-gamedisks is gebonden aan een softwarelicentie.
Het PS4™-systeem en de PS4™-gamedisks zijn voorzien van technische beschermingsmechanismen die zijn ontwikkeld om
ongeautoriseerde vermenigvuldiging van de auteursrechtelijk beschermde werken op de PS4™-gamedisks te verhinderen.
Ongeautoriseerd gebruik van geregistreerde handelsmerken of ongeautoriseerde vermenigvuldiging van auteursrechtelijk
beschermde werken door deze mechanismen te omzeilen of op andere wijze is wettelijk verboden. Als u informatie hebt
over illegaal gekopieerde producten of methoden die worden gebruikt om onze technische beschermingsmaatregelen
te omzeilen, stuurt u dan een e-mail naar anti-piracy@eu.playstation.com of belt u de lokale klantenservice.
OUDERLIJK TOEZICHT INSTELLEN - De beoordeling op de voorkant van de verpakking geeft aan voor welke leeftijd deze
gamedisk geschikt is. Stel ouderlijk toezicht in op uw apparaat om te voorkomen dat jongere kinderen de game spelen.
Zie voor meer informatie over leeftijdsclassificaties en het instellen van ouderlijk toezicht de snelstartgids die is meegeleverd
met uw PS4™-systeem of ga naar playstation.com/parents
HULP EN ONDERSTEUNING - Ga naar eu.playstation.com of bel het onderstaande telefoonnummer:
Nederlands ☎ 0495 574 817
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WELKOM BIJ THIEF
In de schaduwen van The City is er een flinterdunne grens tussen
leven en dood. De stad is keer op keer van de grond af opgebouwd,
wat resulteert in een contrasterende mengelmoes van oude stenen
en modern metaal waarachter vele geheimen schuilgaan. Er zijn
er die goed zouden betalen om deze geheimen te onthullen, maar
anderen zien liever dat ze veilig verborgen blijven.
Garrett, de Meesterdief, weet dat maar al te goed. Hij groeide alleen
op in de mistige straten van The City en leerde de kneepjes van zijn
vak op de Thieves’ Highway die zich uitspant over de daken van de
huizen. Hij begon ooit te stelen om te overleven, maar dankzij Basso,
de enige vriend en ook heler van de Master Thief, is zijn specialisme
uitgegroeid tot een lucratief beroep. In goede én slechte tijden is
Garrett de beste dief die ooit heeft bestaan. Hij is een kei in infiltratie,
diefstal en het ontwijken van eventuele tegenstanders.
Maar nu is The City ziek geworden.
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Baron Northcrest, de Iron Leader, wordt steeds wreder in zijn
jacht op vooruitgang; op de belofte van een gouden tijdperk voor
de industrie die nog steeds moet worden ingelost. In zijn naam
handhaaft de Watch, geleid door de gevreesde dievenvanger
General, de orde. Daarbij worden de meest wrede methoden
toegepast. Terwijl de bewoners van The City al de eerste symptomen
van een geheimzinnige ziekte, ‘de neerslachtigheid’, vertonen,
worstelen ze met het aldoor strengere bewind en neemt de dreiging
van een opstand toe.
De Master Thief, zogenaamd uit de dood opgestaan en op zoek
naar antwoorden, keert terug naar huis op het moment dat deze
verschrikkelijke omwenteling op het punt staat zich te voltrekken.
Sommigen zullen proberen die omwenteling voor hun eigen
doeleinden te gebruiken. Dit duistere moment voor The City biedt
Garrett, die doorgaans vrij is van verantwoordelijkheden en alleen
verantwoording aflegt aan zichzelf, de diepste schaduwen, de
grootste beloningen – en de hoogste prijs.
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Hoofdmenu
Continue (doorgaan)
Ga verder waar je de game voor het laatst hebt opgeslagen.
New game (nieuwe game)
Start een nieuwe game vanaf het begin.
Change Save Slot (andere opslagopening)
Kies een andere opening om je game op te slaan.
Challenge Mode (speltype Uitdaging)
Beproef je vaardigheden en vergelijk ze met die van de andere
dieven in de klassementen.
Leaderboards (klassementen)
Bekijk de online klassementen.
Options (opties)
Wijzig de instellingen voor de weergave, het geluid en de bediening.
Square Enix
Koppel de game aan je Square Enix-account en krijg toegang tot
online functies.
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Game Difficulty (moeilijkheid)
Kies je moeilijkheidsgraad.

Rogue (makkelijk)
Een makkelijke onderneming voor drukke dieven, die het verhaal willen
volgen en op roofpad willen, zonder zich al te veel in te spannen.
➢
Tegenstanders zijn zwak en minder oplettend.
➢
Hulpmiddelen zijn goedkoop en komen in overvloed voor.
Thief (normaal)
Een normale balans voor gevorderde dieven, die wel wat risico’s over
hebben voor hun beloning.
➢
Tegenstanders zijn competent en oplettend.
➢
Hulpmiddelen zijn betaalbaar en voldoende voorhanden.
Master (moeilijk)
Een zware kluif voor doorgewinterde dieven, die alles over hebben
voor een uitdaging..
➢
Tegenstanders zijn dodelijk en het doden of verwonden
van burgers wordt niet getolereerd.
➢
Hulpmiddelen en upgrades zijn duurder.
➢
De Focus-meter loopt veel sneller leeg.
Custom (aangepast)
Een persoonlijke ervaring voor dieven, die alles graag op hun eigen
manier doen.
➢
Pas de uitdaging aan de hand van diverse instellingen aan.
➢
Verdien punten en beklim de klassementen.
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Pauzemenu

Tijdens het spelen druk je op de OPTIONS-toets om het pauzemenu te openen.
Save Game (game opslaan)
Sla de game op je huidige positie op. Deze opgeslagen gegevens zijn alleen
geldig in het huidige level.
Load Last Save (laatste opgeslagen bestand laden)
Laad de game vanaf het meest recente opslagpunt.
Load (laden)
Laad een handmatig opgeslagen bestand, een automatisch opgeslagen bestand
van een controlepunt of start de huidige missie opnieuw.
Return to The City (terug naar The City)
Verlaat het huidige hoofdstuk en keer zonder op te slaan terug naar The City.
Options (opties)
Wijzig de instellingen voor de weergave, het geluid en de bediening.
Quit to Main Menu (stoppen en naar hoofdmenu)
Stop met spelen en keer zonder je voortgang op te slaan terug naar het hoofdmenu.

Dagboekmenu

Vanuit het Journal (dagboek) heb je toegang tot informatie over alle
verzamelde documenten en voorwerpen, kun je lijsten met doelstellingen
bekijken en je statistieken bijhouden.
Objectives (doelen)
Informatie over het huidige doel.
Player Progression (voortgang speler)
Nadere informatie over je eigenschappen, je upgrades en je inventaris.
Focus Upgrades (focus-upgrades)
Een overzicht van de Focus-upgrades die je kunt leren.
Collectibles (verzamelde voorwerpen)
Bekijk de voorwerpen die je gevonden hebt.
Documents (documenten)
Bekijk de documenten die je gevonden hebt.
View Map (kaart bekijken)
Bekijk de omgeving om je heen.
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Informatie op het scherm
Doelenvinder

Richtkruis

1-Lichtjuweel
De Light Gem (lichtjuweel) geeft aan of je al dan niet verborgen
bent in de schaduw. In de schaduw word je minder snel opgemerkt.
2-Gezondheidsmeter
Deze meter toont je gezondheid. Gebruik voedsel uit je inventaris
om je gezondheid aan te vullen.
3-Focus-meter
Deze meter toont je Focus-energie. Gebruik Poppy Flowers
uit je inventaris om je Focus-energie aan te vullen
4-Munitieteller
Dit pictogram geeft aan welk voorwerp of wapen je momenteel
gebruikt en de munitie die je daarvoor bezit
5-Minikaart
Via de minikaart kun je je omgeving bekijken. Je kunt hem aan of
uit zetten door op de toets omlaag te drukken (standaardbediening).
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INFORMATIE OVER HANDELSMERKEN / BEPERKTE GARANTIE
MEDEDELING
Square Enix behoudt zich het recht voor veranderingen en verbeteringen aan dit product aan te brengen, zonder daarvan vooraf kennis
te geven. Square Enix geeft hierbij geen garanties, stelt geen voorwaarden en verstrekt geen vergoedingen, rechtstreeks of impliciet,
met betrekking tot deze handleiding, de kwaliteit ervan, de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.Alle namen van
personages en bedrijven, gebeurtenissen en producten in dit spel zijn, tenzij anders meegedeeld, verzonnen en enige gelijkenis met
bestaande personen of organisaties berust geheel op toeval.
BEPERKTE GARANTIE SQUARE ENIX
Square Enix garandeert de oorspronkelijke koper van dit product, dat het opslagmedium waarop het softwareprogramma
is vastgelegd, bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden vrij van defecten in materiaal of werking is, voor een periode
van 90 dagen na de aankoopdatum. De gehele verplichting van Square Enix onder de beperkte garantie zoals deze hierboven
is weergegeven, beperkt zich alleen tot het kosteloos repareren, dan wel het vervangen van het product, op voorwaarde dat je
het product in zijn originele staat retourneert naar het adres dat hieronder wordt vermeld, met een kopie van de kassabon, een
omschrijving van het defect en een retouradres.
Deze garantie geldt niet voor producten die verkeerd zijn gebruikt, beschadigd of buitensporig zijn gebruikt.
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS EEN AANVULLING OP, EN DOET GEEN AFBREUK AAN JE GRONDWETTELIJKE RECHTEN. DEZE BEPERKTE
GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP DE SOFTWAREPROGRAMMA’S ZELF, DIE WORDEN GELEVERD ‘ZOALS ZE ZIJN’, ZONDER
VERDERE GARANTIES OF VERGOEDINGEN. VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET DIT TOESTAAT. SQUARE ENIX WIJST
ALLE VERDERE GARANTIES AF (WAARONDER, ZONDER BEPERKINGEN, DE GARANTIES DIE GEÏMPLICEERD WORDEN DOOR DE WET,
EEN STATUUT, GEBRUIK OF WAT DAN OOK) MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN/OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DIT COMPUTERVEILIGHEIDSINFORMATIE
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid en gezondheid. We raden je aan deze informatie te lezen en goed in je op
te nemen voordat je deze software gebruikt.
EPILEPSIEWAARSCHUWING
Lees dit eerst voordat je dit videogamesysteem gebruikt of je, je kinderen toestaat het te gebruiken. Sommige mensen kunnen een
epileptische aanval krijgen of het bewustzijn verliezen als ze worden blootgesteld aan bepaalde flikkerende lichten of lichtpatronen. Dit
kan bij deze mensen ook gebeuren bij het bekijken van bepaalde televisiebeelden of bij het spelen van bepaalde videogames. Dit kan
zelfs voorkomen bij personen zonder ziektegeschiedenis met betrekking tot epilepsie of die nog nooit eerder een epileptische aanval
hebben gehad. Raadpleeg je arts voordat je gaat spelen als jij, of iemand in je familie, eerder aan epilepsie verwante symptomen
(aanvallen of verlies van bewustzijn) hebt ervaren bij blootstelling aan flikkerende lichten.
We adviseren ouders hun kinderen in de gaten te houden tijdens het spelen met videogames. Wanneer bij jou of je kind tijdens het
spelen van een videogame één of meer van de volgende symptomen optreden: duizeligheid, onscherp gezichtsvermogen, oog- of
spiertrekkingen, bewusteloosheid, desoriëntatie, willekeurige reflexbewegingen of stuipen, stop dan ONMIDDELLIJK met spelen en
raadpleeg je huisarts (vooral omdat een dergelijke aanval met dit soort symptomen kan leiden tot verwondingen door neervallen of
het raken van voorwerpen in de directe omgeving). Ouders moeten alert zijn op deze symptomen en hun kinderen ernaar vragen kinderen en tieners kunnen namelijk eerder last krijgen van dergelijke aanvallen, dan volwassenen.
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NEEM TIJDENS HET GEBRUIK DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT:
• 	Ga niet te dicht bij het scherm staan. Ga op een goede afstand van de televisie zitten, zover als de lengte van de kabel
dat mogelijk maakt.
• Speel de videogame bij voorkeur op een klein televisiescherm.
• Speel niet als je moe bent of te weinig hebt geslapen.
• Zorg ervoor dat de kamer waarin je speelt goed is verlicht.
• Neem tijdens het spelen van een videogame elk uur minimal 10 tot 15 minuten rust.
SCHADE AAN JE TELEVISIE VOORKOMEN
Gebruik dit product niet met bepaalde televisies en monitors. Bij sommige televisies, met name bij toestellen met voor- of
achterprojectie en plasmaschermen, kunnen beschadigingen optreden tijdens het spelen van videogames. Statische beelden of
afbeeldingen kunnen tijdens een normaal spelverloop ‘inbranden’ in het scherm. Dit betekent dat een schaduwbeeld van het statische
beeld permanent op je scherm wordt weergegeven, ook wanneer je geen videogames speelt. Deze beschadiging treedt ook op
wanneer je een videogame pauzeert, waardoor een statisch beeld ontstaat. Raadpleeg de handleiding van je televisie of monitor om
vast te stellen of je op jouw toestel veilig videogames kunt spelen.
HULP NODIG?
ONDERSTEUNING VIA INTERNET OP www.square-enix.com
TECHNISCHE HULPLIJN: 00 44 870 9000222
Let op: dit is een nummer in Engeland en er wordt alleen Engels gesproken. Bovendien komen alle telefoonkosten voor het bellen voor
jouw rekening en de kosten voor het bellen naar het buitenland zijn hoger dan voor telefoontjes binnen je eigen land. Vraag daarom
toestemming aan degene die de telefoonrekening betaalt (als je dat tenminste niet zelf bent), voordat je de hulplijn belt.
Voor informatie over het vervangen van discs of handleidingen (na de garantieperiode van 90 dagen) of andere niet-technische vragen
kun je contact opnemen met de klantenservice via het onderstaande adres:
Square Enix Ltd Customer Support
Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, London SW19 3RU
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