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Verwijderen
Om Prince of Persia: Warrior Within van je computer te verwijderen ga je als volgt te werk:

1. Zet je computer aan.

2. Plaats de Prince of Persia: Warrior Within installatie disc in jecd-rom/DVD speler. Het
autorun menu verschijnt nu.

3. Klik in het autorun menu op de knop Verwijderen. Alle onderdelen van Prince of Persia:
Warrior Within worden nu automatisch verwijderd.

Besturing in menu´s
• Met de beweginstoetsen (standaard W, A, S en D) loop je door de menu´s of blader je door

opties.

• Druk op ENTER om naar het volgende scherm te gaan of de huidige optie te wijzigen.

• In een submenu ga je met ESC terug naar het vorige scherm.

Besturing
Muisknop (MK) 1: aanvallen

Spatiebalk (SPB): handeling (springen, rollen, eruit springen)

E: tweede wapen (aanvallen)

C: wapen pakken, wapen gooien, omlaag klimmen

R: terugdraaien (ingedrukt houden); vertragen (kort indrukken)

Muisknop (MK) 2: speciale handeling (over muur rennen, duwen/trekken, op stang
balanceren, water drinken); blokkeren (in gevechten)

Q: ander camerastandpunt (overzichtscamera)

F: kijken (eerste persoons camera)

X: camera resetten

W: naar voren

A: naar links

D: naar rechts

S: achteruit

TAB: kaart

Minimale systeemeisen
Om Prince of Persia: Warrior Within op jouw computer te kunnen spelen moet deze aan een
paar voorwaarden voldoen.
Een minimale configuratie bestaat afgezien van uiteraard een monitor, muis en toetsenbord
uit het volgende:
Processor: Pentium® III 1 GHz of AMD Athlon™ 1 GHz
Besturingssysteem: Windows 98 SE/ 2000/ XP
RAM geheugen: 256
Direct X: DirectX 9.0 of hoger (bijgeleverd op de cd)
Videokaart*: DirectX® 9 compatibele videokaart 

NVIDIA® GeForce™ 3/4/FX serie (inclusief de 4MX) 
of nieuwer ATI® Radeon™ 7500/8500/9000 serie of nieuwer

Harde schijf: minimaal 2 GB vrij
CD-ROM: 16X CD-ROM of 4X DVD-ROM.
Geluidskaart: DirectX 8.0 compatibele geluidskaart 
Voor Dolby Digital Audio is een NVIDIA® nForce™ of ander moederbord/geluidskaart met
Dolby® Digital Interactive Content Encoder benodigd.
Voor Dolby Digital audio is een geluidskaart of geluidssysteem met
Dolby® Digital Live benodigd.

Ondersteunde randapparatuur: gamepads
*: Notebook versies van deze kaarten worden ten dele ondersteund. Dit zijn op het moment van schrijven de enige chipsets waarop het spel werkt. Na
het uitkomen van het spel kan ondersteuning van andere chipsets toegevoegd worden. Raadpleeg voor het meest recente overzicht van ondersteunde
chipsets de FAQ (frequently asked questions / veel gestelde vragen) sectie op onze website http://support.ubi.com.

Installatie
Om Prince of Persia: Warrior Within te installeren ga je als volgt te werk:

1. Zet je computer aan.

2. Plaats de Prince of Persia: Warrior Within installatie disc in je cd-rom/DVD speler. Als
de optie Automatisch afspelen aan staat zal de installatie van het spel direct beginnen. Is
dit niet het geval dubbelklik dan op Deze computer op het bureaublad en dubbelklik op
het cd-rom icoontje. Het autorun menu verschijnt nu.

3. Klik op de knop Installeren. De Installatie wizard begeleidt je door de instellingen en de
installatieprocedure.

4. Na het installeren van het spel selecteer je in het Windows Start menu Ubisoft > Prince
of Persia: Warrior Within > Play Prince of Persia: Warrior Within. Je kunt ook op de
Play Prince of Persia: Warrior Within snelkoppeling op je bureaublad klikken. Het spel
zal starten.

Let op: De Prince of Persia: Warrior Within Play CD/DVD moet zich in de cd-rom/DVD
speler bevinden anders start het spel niet.

2 3

Inhoud



Spelmenu
Door tijdens het spel op ESC te drukken
pauzeer je het spel. Je komt dan in het
volgende menu terecht:

• Doorgaan: verder spelen.

• Combo overzicht: ga naar het overzicht
van de combo´s en de beschrijvingen daarvan.

• Opties: ga naar het Opties menu om
verschillende instellingen te kunnen wijzigen.

• Kaart: bekijk waar je al geweest bent,
waar de Prins zich bevindt en waar de dingen zijn die je moet doen.

• Stoppen: stoppen met het huidige spel en terug naar het hoofdmenu.

Kaart
Als je tijdens het spelen op de TAB toets drukt
kun je op de kaart zien waar je al geweest bent,
waar de Prins zich bevindt en waar de dingen
zijn die je moet doen.

Opslaan
Op bepaalde punten in het spel (bij de fonteinen)
word je gevraagd of je het spel wil opslaan.

Game Over
Als de Prins in het spel komt te overlijden krijg je het volgende scherm te zien:

• Opnieuw: het spel opnieuw spelen vanaf het laatste controlepunt.

• Stoppen: stoppen met het huidige spel en terug naar het hoofdmenu.

Laden
Om een eerder opgeslagen spel verder te spelen
kies je Spel laden in het hoofdmenu.

Druk op ENTER om naar het hoofdmenu te gaan.

Hoofdmenu
Met de bewegingstoetsen (standaard W, A, S
en D) kies je een van de volgende opties. Druk
op ENTER om verder te gaan. Druk op ESC
om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

• Nieuw spel: aan een nieuw spel beginnen.

• Spel laden: verder spelen in een eerder
opgeslagen spel.

• Extra´s: bonussen.

• Profiel wijzigen: kies een ander profiel.

• Credits: overzicht van wie aan dit spel meegewerkt hebben.

• Opties: in het Optie menu kun je verschillende instellingen wijzigen.

Optie menu
In dit scherm kun je verschillende instellingen
van het spel wijzigen.

• Audio: pas de geluidssterkte van muziek,
stemmen en geluidseffecten aan.

• Graphics: pas de graphics instellingen
aan.

Deze instellingen lager maken kan het spel
beter doen draaien.

• Weergave:
Oefenen: infoteksten over oefenen aan/uit.

Bloed: bloed op het zand aan/uit.

Slow Motion Camera: bepaal hoe vaak slow motion gebruikt wordt in vechtscènes: nooit,
zelden, normaal, vaak.

• Besturing: wijzig de instellingen voor het toetsenbord/gamepad en de muis.
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Met behulp van de talisman die Farah hem aan het eind van de Prince of Persia: The Sands
of Time gegeven heeft kan de Prins nog steeds de Tijd gebruiken. Om de Tijdkrachten te
kunnen gebruiken moet er zand in het medaillon zitten. Hij kan de zandtanks vullen door
vlakbij dode lichamen van vijanden te gaan staan. Elke zandwolk vult één tank.

Na een bepaald aantal treffers komt de vijand in een fase waarbij hij zand gaat lekken uit zijn
lichaam. Op dat moment kun je hem afmaken met een dodelijke aanval. Je kunt ook
doorgaan met hem gewoon aan te vallen, maar dan moet je hem meerdere keren raken om
hem te doden.

Als een vijand dood is komt het Zand des Tijds vrij uit zijn lichaam. Loop met de Prins de
zandwolk in en je krijgt zand erbij voor je tijdkrachten.

Tijdreizen
Op sommige speciale plekken, de zogenaamde Tijdpoorten, kan de Prins zijn Tijdkrachten
gebruiken om langs de Tijdlijn naar het verleden of terug naar het heden te reizen. Dankzij
de natuurkundige wetten van oorzaak en gevolg kan iets wat hij in het verleden verandert
hem in het heden verder helpen.

Terugdraaien
Dankzij de tijdkrachten kan de Prins de tijd terugdraaien om een fout te herstellen of een
aanval te ontlopen. Na het terugdraaien kan hij overdoen wat fout gegaan is. Op de
Tijdkrachten timer kun je zien hoever de Prins de tijd kan terugdraaien. Druk de R toets in
(ingedrukt houden) om de tijd terug te draaien. Als je in veiligheid bent laat je de R toets
weer los om verder te spelen. Elke keer als je de tijd terugdraait kost je dit één zandtank.

Oog van de Storm
De Prins kan de tijd vertragen terwijl hijzelf daar niet door beïnvloed wordt. Hierdoor kan
hij snelle valkuilen ontwijken en met tegenstanders vechten die traag en hulpeloos geworden
zijn. Druk de R toets kort in om de Oog van de Storm aanvalsmethode in een gevecht te
gebruiken.

Adem van het Lot
Met behulp van deze tijdkracht kan de Prins een sterke grondaanval uitvoeren waarbij
meerdere vijanden tegelijk getroffen worden. Deze tijdkracht gebruiken kost één zandtank
per keer. Druk de R toets in (ingedrukt houden) terwijl je met MK2 blokkeert.

Wind van het Lot
Met behulp van deze tijdkracht kan de Prins een nog sterkere grondaanval uitvoeren, waarbij
meerdere vijanden tegelijk getroffen worden. Deze tijdkracht gebruiken kost twee zandtanks.
Het duurt langer dan de Adem van het Lot voordat je deze tijdkracht gebruiken kunt. Druk
de R toets in (ingedrukt houden) terwijl je met MK2 blokkeert.

Gezondheidsmeter
Geeft weer hoe de Prins er voorstaat wat betreft gezondheid. Hard vallen, vijandelijke aanvallen
en valkuilen kosten de Prins gezondheid. Als de Gezondheidsmeter leeg is, is het einde verhaal,
behalve als je natuurlijk je dood weet te voorkomen door de tijd terug te draaien. Je vult de
Gezondheidsmeter aan door water te drinken uit een fontein of uit andere bronnen.

Zandtanks
Hier kun je zien hoeveel Zand de Prins al verzameld heeft. Iedere keer als je de tijd
terugdraait wordt één zandtank geleegd. Als je Zand bij een vijand vindt wordt één vakje
daarmee gevuld.

Tijdkrachten timer
Geeft aan hoever je de tijd terug kunt draaien. Bij een volle Timer is dat acht seconden.

Wapen scherm
Het Wapen scherm verschijnt alleen als de Prins een tweede wapen oppakt. In dit venster zie
je de status van dat wapen. Deze wapens kunnen maar een paar treffers doorstaan voordat ze
kapot gaan.
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De Prins is een ervaren krijger en beheerst een groot aantal verschillende zeer geavanceerde
en dodelijke vechttechnieken. Hij kan nu vechten door gebruik te maken van de dingen in
zijn omgeving (zoals ladders, pilaren en muren). Hij kan zijn tegenstanders vastgrijpen, hen
de wapens afnemen en deze gooien of als tweede wapen gebruiken.

De Prins kan zijn superieure behendigheid gebruiken om de overhand te krijgen op zijn
tegenstanders. Voor elke actie kun je kiezen uit meerdere nieuwe handelingen waardoor je
tijdens het spel compleet eigen combo´s kunt opbouwen en je een geheel eigen vechtstijl kunt
ontwikkelen.

Bokspringen
De Prins kan op zijn vijanden gaan staan en over ze heen springen. Hij kan ze dan
vervolgens vastgrijpen, ze aanvallen of zich tegen hen afzetten.

Vastpakken
Als hij niets in zijn linkerhand heeft kan de Prins zijn tegenstanders grijpen en ze
vasthouden. Vervolgens kan hij ze van zich af werpen, ze aanvallen of zich tegen ze afzetten.
Hij kan zijn vijanden ook als menselijk schild gebruiken.

In de lucht
Als hij door de lucht vliegt kan de Prins zijn vijanden aanvallen en ze grijpen. Hij kan zich
ook tegen muren afzetten om ze nog harder aan te vallen.

Combo´s
Door de juiste combinatie van knoppen in te drukken kun je een groot aantal verrassende
combo´s maken.

Technieken met één wapen
Rechterhand

Enkele houw MK1 
Dubbele houw MK1 MK1
Driedubbele houw MK1 MK1 MK1
Woeste houw MK1 MK1 MK1 MK1
Asha’s Woede (vijand op de grond) MK1
Rechts met zwaard aanvallen MK1 (alleen mogelijk bij bepaalde zwaarden)

Linkerhand
Vastpakken E
Menselijk schild (ingedrukt houden) E
Pak vast en spring over vijand E C
Pak vast en sla E MK1

Cycloon van het Lot
Dit is de sterkste grondaanval die de Prins tot zijn beschikking heeft en deze kost dan ook
drie zandtanks per keer. Het duurt langer dan de Wind van het Lot voordat je deze
tijdkracht gebruiken kunt. Druk de R toets in (ingedrukt houden) terwijl je met MK2
blokkeert.

Tand des Tijds
De Prins kan een razendsnelle aanval uitvoeren waarbij de meeste vijanden onmiddellijk
gedood worden. Het gebruik van deze tijdkracht kost twee zandtanks. Druk de R toets kort
in terwijl je met MK2 blokkeert.

Standaard
De Prins klimt uit zichzelf over hindernissen, rolt over de grond en springt over dodelijke
valkuilen met behulp van de spatiebalk. Als hij bij een muur staat kan hij horizontaal of
verticaal over de muur lopen en zich in tegengestelde richting tegen de muur afzetten. De
Prins kan zich meerdere malen achter elkaar tegen de muur afzetten, hierdoor kan hij tussen
twee muren omhoog klimmen.

De omgeving
De Prins kan met alles wat zich om hem heen bevindt iets doen:
• Richels: opklimmen, vanaf springen, tegenaan leunen en afzetten.
• Ladders: klimmen en zich afzetten.
• Pilaren: klimmen, draaien en zich afzetten.
• Stangen: leunen, laten vallen, zwaaien en zich afzetten.
• Balken: verplaatsen, laten vallen en springen.
• Gordijnen: omlaag glijden, zich afzetten.
• Muurtouwen: klimmen, zwaaien, zich afzetten en over de muur rennen.
Op deze voorwerpen kan de Prins ook een aanval uitvoeren.

Mechanieken
e Prins kan met de volgende mechanieken in de wereld om hem heen iets doen:

• Dozen: duwen en trekken.
• Hangende schakelaars: deze schakelaars activeren apparatuur.
• Drukgevoelige platen: door hierop te gaan staan wordt een mechanisme korte tijd

geactiveerd.
• Hendels: deze hendels gaan omlaag als de Prins er aan gaat hangen en weer omhoog als

hij ze loslaat.
• Draaiende schakelaars: met deze schakelaars heb je meerdere mogelijkheden om dingen

te activeren. Dit is afhankelijk van welke kant ze op wijzen.
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Pak vast en werp E E
Wurgen E C (meerdere malen)
Ontwapenen en doden E C (als vijand zwak is)

Acrobatiek
Kaats terug van vijand (richting vijand) SPB SPB 
Vliegende houw (richting vijand) SPB MK1
Sla tijdens landing (richting vijand) SPB MK1 MK1
Vliegende trap (richting vijand) SPB E
Veegtrap tijdens landing (richting vijand) SPB E E
Vliegende houw naar achter (richting vijand) SPB C
Steel wapen tijdens landing (richting vijand) SPB C C

Overige
Blokkeren (ingedrukt houden) R
Tegenaanval (ingedrukt houden) R + MK1
Schop terug (ingedrukt houden) R + E
Wapen pakken (ingedrukt houden) R + C

Technieken met twee wapens
Rechterhand

Orontes' Wrok MK1 E
Zaroaster's Toorn MK1 E E
Ptolemaio’s Woede MK1 MK1 E 
Gramschap van Cyrus MK1 MK1 E E
Razen van Darius MK1 MK1 E E E
Azad's Revanche MK1 MK1 E MK1 MK1
Azad’s Woeste Revanche MK1 MK1 E E MK1 MK1
Ahriman’s Wraak MK1 MK1 MK1 E 
Mithra’s Vergelding MK1 MK1 MK1 E E 

Linkerhand
Bries van het Leed E
Vlaag van Verdriet E E 
Storm der Misère E E E
Wervelwind van de Pijn E MK1
Wervelstorm der Vergetelheid E MK1 MK1
Woeste Wervelstorm der Vergetelheid E MK1 MK1 MK1
Tornado der Ziektes E MK1 MK1 E 
Cycloon der Kwelling E MK1 MK1 E E
Storm des Spijts E E MK1
Noodweer van de Hevige Pijn E E MK1 MK1 
Woest Noodweer van de Hevige Pijn E E MK1 MK1 MK1 
Orkaan der Boetedoening E E MK1 MK1 E 
Tyfoon der Marteling E E MK1 MK1 E E

Acrobatiek
Werp wapen (richting vijand) E C
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Overig
Wapen gooien C
Ren en werp wapen (ingedrukt houden) C

Bewegen
Springen SPB
Springen en slaan SPB MK1
Springen en schoppen SPB Y
Rollen (richting)  SPB
Rollende steekaanval (richting) SPB MK1
Rollende ontsnapping (liggend op de grond) SPB
Sta op en val aan (liggend op de grond) MK1
Sta op en draai (liggend op de grond) E
Duikaanval via muur (op muur afrennend) MK1
Draaitrap via muur (op muur afrennend) E
Engelen val (verticaal over muur lopen) MK1
Laatste Engelen val (verticaal over muur lopen) MK1 MK1
Draaiende zwaard aanval (verticaal over muur lopen) E
Pilaar hakker (richting pilaar) MK1
Pilaar draaitrap (richting pilaar) E

Tijdkrachten
Terugdraaien (ingedrukt houden) R
Oog van de Storm (kort tikje) R
Adem van het Lot (ingedrukt houden) R (tijdens blokkeren)
Wind van het Lot (ingedrukt houden) R (tijdens blokkeren)
Cycloon van het Lot (ingedrukt houden) R (tijdens blokkeren)
Tand des Tijds (kort tikje) R (tijdens blokkeren)

De Prins kan een zeer uitgebreid arsenaal aan dodelijke wapens gebruiken. Deze wapens zijn
opgedeeld in vier klassen. Elke klasse gebruik je op een andere manier omdat voor elke klasse
een eigen strategie geldt. Elk wapen kan een aantal keren getroffen worden voordat het kapot
gaat. Ook heeft elk wapen een bepaalde aanvalssnelheid en verschilt de mate van
toegebrachte schade. Bovendien heeft elke klasse een eigen "speciale aanval".

Wapens



Dit zijn de wapens die de Prins op zijn reis zo al kan tegenkomen.

Hoofdwapens:
zwaarden

Tweede wapen:
zwaarden – goed uitgebalanceerd

Tweede wapen:
bijlen – meer schade, langzamer

Tweede wapen:
goedendag – goed voor harde aanvallen

Tweede wapen:
dolken – kort bereik, zeer snel

Tijdens zijn avontuur vindt de Prins allerlei tweede wapens die hij natuurlijk ook kan
gebruiken. Elk wapen heeft eigen kenmerken wat betreft kracht, snelheid en combo. Je moet
alle wapens vinden om het spel uit te kunnen spelen.

Zand des Tijds
De zandwolken maken het mogelijk voor de Prins om zijn Tijdkrachten te gebruiken:
terugdraaien, vertragen en speciale tijdsaanvallen. Met name ontstaan zandwolken als hij een
vijand doodt, maar zand kun je ook in een aantal voorwerpen vinden.

Water is leven
Het drinken van water uit een fontein of een andere bron herstelt
de gezondheid van een gewonde Prins. Hou MK2 ingedrukt om
zoveel te drinken als nodig is om je gezondheidsmeter weer
helemaal te vullen.
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Tijdpoort
In deze ruimtes kan de Prins niet alleen van het heden naar het
verleden (en omgekeerd) reizen, ook kan hij er nieuwe
Tijdkrachten en zandtanks opdoen.

Upgrade sokkel 
De Prins krijgt er ook gezondheid bij als hij geheime gangen
boordevol valkuilen weet te overleven.

Voorwerpen die kapot kunnen
Overal in het spel komt de Prins voorwerpen tegen die hij kapot kan maken. Als hij dat doet
kan het zijn dat hij speciale verborgen zaken ontdekt:

• Zandwolk: vult één lege zandtank van de Prins weer.

Wapenrek:
de Prins kan hier nieuwe wapens vinden.

Kisten met artwork:
items voor de artwork galerie komen beschikbaar.

Speciale Voorwerpen



• Vergeet nooit dat je kunt blokkeren! Hou tijdens het gevecht de MK2 ingedrukt om de
Prins te beschermen tegen vijandelijke klappen.

• Blijf tijdens een gevecht niet op één plaats staan. De Prins is een echte atleet, doe daar wat
mee! Blijf in beweging, ontwijk je vijanden, spring over ze heen en niet te vergeten: maak
gebruik van de dingen om je heen, zoals de muren, pilaren en ladders.

• Naarmate je vordert in het spel wordt je zwaard steeds beter.
• Vergeet nooit dat je de tijd terug kunt draaien!
• Gebruik Slow Motion niet alleen om je bij het vechten te helpen maar ook om valkuilen

te vermijden.
• Gebruik de eerste persoons camera-instelling om rond te kijken, de overzichtscamera is

handig om te zien waar je precies bent.
• Ga je vijanden niet uitgebreid één voor één te lijf. Als je omringd bent kun je veel beter ze

snel kort aanvallen. De Prins is daar atletisch en ervaren genoeg voor.
• Neem altijd de wapens van een dode vijand mee.
• Vergeet niet te proberen of je een bepaald voorwerp kapot kunt maken. Wie weet wat je

tussen de restanten ontdekt.

© 2004 Ubisoft Entertainment. Gebaseerd op Prince of Persia®, van de hand van Jordan Mechner. Alle rechten
voorbehouden. Ubisoft en het Ubisoft logo zijn handelsmerken van Ubisoft Entertainment in de V.S. en/of andere
landen. Prince of Persia en Prince of Persia Warrior Within zijn handelsmerken van Jordan Mechner, door Ubisoft
Entertainment onder licentie gebruikt.
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Ubisoft heeft een aantal manieren om je te voorzien van informatie over hulp en technische
ondersteuning. Eén van die manieren is onze Engelstalige website:

http://ubisoft-en.custhelp.com/

Je kunt ook contact opnemen met de Ubisoft technische ondersteuning via telefoon.
Als je contact met ons opneemt, wees dan zo specifiek mogelijk over het probleem 
waar je mee zit.
Telefoonnummer: 0900 – 204 04 04 (80 ecpm.) Tijden: maandag tot en met vrijdag 
van 09:00 tot 18:00 uur.

Hints En Tips Technische Ondersteuning
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Ubisoft garandeert de oorspronkelijke koper van het multimediaproduct dat het product geen
fouten bevat gedurende een periode van normaal gebruik van honderdtachtig (180) dagen
vanaf de aankoopdatum, of gedurende een langere garantieperiode in het geval van daarvoor
van toepassing zijnde wetgeving.
U kunt het multimediaproduct omruilen op de plek van aankoop.
De Gebruiker erkent nadrukkelijk dat hij of zij het multimediaproduct voor eigen 
risico gebruikt.
Het multimediaproduct wordt "as is" geleverd, zonder enige garantie behalve
bovengenoemde. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle reparatie- of vervangingskosten
van het multimediaproduct.
In zoverre de wet het toestaat, wijst Ubisoft alle garanties af die gerelateerd zijn aan de
marktwaarde van het multimediaproduct, de tevredenheid van de Gebruiker of de
geschiktheid van het product voor een specifiek doel.
De Gebruiker draagt alle risico’s met betrekking tot winstderving, schade in welke vorm dan
ook, dataverlies, fouten en gederfde zakelijke kansen of andere informatie voortvloeiende uit
het bezit of het gebruik van het multimediaproduct.
Bepaalde wetgeving staat de voornoemde garantiebeperking niet toe. Het is daarom mogelijk
dat deze clausule niet van toepassing is op de Gebruiker.

Eigendomsrecht
De gebruiker erkent dat alle rechten die van toepassing zijn op dit multimediaproduct en zijn
componenten, de handleiding en verpakking, en tevens de rechten met betrekking tot het
handelsmerk, royalty’s en copyrights, eigendom zijn van Ubisoft en Ubisofts licentiehouders,
en dat deze beschermd worden door Franse en/of Europese en/of Nederlandse regel- en/of
wetgeving, verdragen en internationale overeenkomsten die betrekking hebben op
intellectueel eigendom. Het is verboden om documentatie te kopiëren, reproduceren, vertalen
of over te dragen, in zijn geheel of in delen en in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Ubisoft.


