טלוום פתרונות מיחשוב בע"מ
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לקוח יקר!
אנו בחברת טלרום נשמח לעזור בכל בעיה טכנית הקשורה להפעלת המשחק שרכשת.
אם המשחק אינו עולה ,נתקע ,מגמגם  -אנחנו הכתובת!!!

לפני פניה למרכז התמיכה ,יש לבדוק אם המחשב עומד בדרישות המינימום של המשחק.
דרישות מינימום

דרישות המינימום הן הנתונים של רכיבי המחשב המינימליים שחייבים להיות קי'מים
במערכת שלך על מנת שהמשחק יעבוד .דרישות המערכת מופיעות על גבי האריזה.
ודא  /י כי יש במחשב שלך די מקום פנוי להתקנת המשחק ועוד  120מגה כייסים לפחות.
ניתן לבצע זאת ע"י לחיצה כפולה על "המחשב שלי" ,לחיצה עם כפתור ימני על הכונן בו
את/ה רוצה לבצע את ההתקנה ובחירה במאפיינים.
כמו כן יש לוודא שברשותך ההתקנים הנכונים )כגון מאיץ תלת מימ,ן כונן תקליטורים
במהירות נכונה ,וכר'( .את המידע תוכל  > /למצוא בדוקומנטציה של המחשב או
ע"י הפעלת הקובץ (. DirectX diagnostic tool) DxDiag
הוראות התקנה

•

יש לוודא כי בוצעו הוראות ההתקנה כלשונן.
הוראות ההתקנה מפורטות נתונות שלפניכם.

איתור התקלה
על מנת להקל על הבנת התקלה ,בזמן יצירת הקשר עם המרכז יש להגיע קודם כל
•
במשחק למקום בו המשחק נתקע על מנת שנוכל לקבל את המידע על הודעות השגיאה
או התקלה .אם אין באפשרותך לעצור את המשחק בתקלה נסה לאפיין את התקלה.
הכן לידך את תקליטור ההתקנה של  - \Vindo1vsלמקרה הצורך.
יצירת קשו עם מרכז התמיכה

אם כרשותכם חיבור לאינטרנט ,מומלץ מאוד להיכנס אל האתו שלנו:

http://w\V\V.tgame.co.il
באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא מידע וכ לגבי המשחקים.
דרישות מינימום להפעלת המשתק.
•
הסברים וטיפים להפעלת המשחק.
קבצי עידכון למשחק.
שאלות נפוצות ופתרונן.
אוסף דרייברים גדול.
הורדת גירסאות הדגמה )  (DEMOלמשחקים חדשים.
קישורים לאתרי משחקים המכילים אינפורמציה רבה
בארץ ובעולם.

תמיכה באמצעות מענה אנוש•:

ימים א-ה 20:00 - 10:00 -
יום ו 14:00 - 10:00 -
מספו טלפון  -וכ קווי 09-8922911 -
מספו פקס 09-8922929 -
או ליצור אתנו קשר ע"י דואר אלקטרוני
ב . hed-arzi@telerom.co.il
אנו צוות התמיכה מאחלים לכם בהצלחה והנאה רבה במשחק.
צוות התמיכה הטכני

וזלרום

פתרונות מחשוב.

לקוח/ה יקר/ה,

תודה שרכשתם מוצר איכותי מבית הד-ארצי מולטימדיה.
הד-ארצי מולטימדיה משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק לכם מוצרים ברמה
הגבוהה ביותר .מרכז התמיכה יעניק לכם עזרה טלפונית בכדי להתגבר על תקלות

טכניות שמפריעות לפעילות תקינה של התובנה.
במידה ונאמר לכם על ידי מרכז התמיכה כי המוצר אשר ברשותכם אינו תקין,

ניתן לשלוח אותו בצירוף קבלה/חשבונית/שובר החלפה לפי הכתובת
שתקבלו ממרכז התמיכה.

מומלץ לשלוח את המוצר בדואר רשום בצירוף מכתב הכולל את מספר הטלפון
והכתובת שלכם לצורן משלוח חזרה אליכם בדואר.
את ההחלפה ניתן לבצע עד שבועיים מהתאריך שרשום

בחשבונית/קבלה.
אנו בטוחים כי תיהנו ממוצר איכותי זה.

בברכה,

צוות הד ארצי מולטימד י ה

ך••מן@ 3
מהפכת המגה-לומ•ם
הסיפור

2

 2התקנה והתחלה

ניווט בתפריטים

5

 5התחלת המשחק

טעינה /שמידה

7

 7הקצאת מקשים

 8בקדות השליטה של דיימז

9

שליטה במצלמות

,0

צומת החלומות היה מקום מלא שמחת גן-עדן בו נדמה היה
שהרוגע ,האושר ושמחת החיים ישלטו לעד .חלק מהתושבים

אפילו התחיל להרגיש שהשעות והימים עוברים קצת יותר
מדי לאט .דאז ,יום אח,ד לרם אדום הפן את עצמו לכדור מוך
קטן של רגזנות .שמו היה אבזרה והוא רצה לכבוש את העולם.
לצורן כ,ן אבזרה הפן את הלומים האדומים האחרים ללומים
שחורים ,ואז כולם הסתערו על החיות כדי לגנוב את השיער
שלהן וכדי לארוג לעצמם תחפושות .כן נולד צבא הלומים -
צבא בריונים שרוצה להפיץ את ההתנהגות המביישת ואת
האידיוטיות שלו בכל הצמתים .אף אחד לא יכול היה לעצור
אותם! אז נחשו מי היה צויד להפסיק את הסיאסטה שלו כדי
להגיע ולסדר ת:1י tהעניינים? )ניתן לכם רמז :התשובה נמצאת
על העטיפה של המזוין למשתמש הזה(.

מסכי המשחק

,2
13

הסיפור

כוחות העל

יעדים משניים

התקנה

והתחלה

 3ו כיצד לצבור יותר נקודות
14

5

מסך התפריט

צוות

תצורה טכנית

חלונות 9.8Se-2000-Me-XP

מעבד פנטיום  ,3סלרון או
זיכרון

וAMD Athlo1

כמהיך '

l28MB :RAM

כרטיס תצוגה:

GeForce 256 SDR

עם

32MB

'

זיכרן,ן·
j

תצורה מומלצת

חלונות 98Se/Me/2000/XP
פנטיום  ,3סלרון ,ו  lo1ו  AMD Atlבמהירות ·

l28MB

זיכרון

RAM

i

התקנה

קיצור דרך

לאחד מכן תצטרכו להחליט מהי תיקיית התוכניות ,תחת כפתור 'התחל',
שתכיל את קיצור הדרן להפעלת המשחק .כבדידת מחדל ,היא תהיה התיקייה
•Ubi Soft Ga111es

הכניסו את תקליטור מספר ו
לכונן התקליטורים במחשב שלכם.
יופיע החלון המוצג כאן.

הסרת המשחק

)תוכלו לדלג על הפסקה הזו  -היא לא ממש צריכה לעניין אתכם!(
יש שתי דרכים למחיקת המשחק מהכונן הקשיח שלכם:
ו

-

בחרו את האפשרות  stall Rayman 3וו  iוו  2 Uתחת כפתור

'התחל' < 'תוכניות' <

 3 < Ubi Soft Gamesוו .Rayma

 - 2הכניסו לכונן התקליטורים את תקליטור ו של  Ryaman3ובחרו
בתפריט ההתקנה הנפלא שיציג את האפשרות  nst ~1llו .Un

הפעלת המשחק
 :lnstallלחצו כדי להתחיל את תהליך ההתקנה .יהיה צורך במספר שניות.
למרבה המזל ,צירפנו עבורכם חומר קריאה מעניין שתוכלו לדפדף בו בזמן
שתמתינו לסיום ההתקנה.
 :PJayבואר נרדה ,זה מה שאתם מחכים לו מאז שקניתם את המשחק.

התקליטורים את תקליטור  2או  .3אם ביצעתם את ההתקנה
המרבית ,תקליטור  2או  3צריכים להיות בכונן )כונן התקליטורים

אלא ,כמרבן ,אם מיהרתם יותר מדי

לחצו ,והמשאלה שלכם תתגשם ...
ושכחתם להתקין את המשחק  -במקרה

כזה ,המשחק לא יעבוד!

JJ

לאחד התקנת המשחק תוכלו להפעיל אותו בקלות זדך
התפריט של כפתור 'התחל' של חלונות .בחרו את 'התחל' <
'תוכניות' < •Ray1na113 < Ubi Suft Games
אם בחרתם את ההתקנה המינימלית ,תצטרכו להכניס לכונן

כמובן!(.

בפעם הראשונה שתפעילו את המשחק יופיע מסך ההגדרה .הוא

יאפשר לכם לבצע התאמות תצוגה בהתאם לתצורה של המחשב שלכם.

בחירת הגרסה להתקנה
תצטרכו לבחור את הגרסה שתרצו להתקין .זה תלוי במקרם הפנוי שיש
בכרנן הקשיח שלכם:

ההתקנה המינימלית תתקין את כל הנתונים הכלולים בתקליטור ו' וזה
דורש  650MBמקרם פנוי .כדי לשחק ,תצטרכו להכניס את תקליטור  2אר
 3לכרנן התקליטורים .ההתקנה המרבית תתקין את כל הנתונים מכל
שלושת התקליטורים ,רזה ידרוש  l.5GBמקרם פנוי .כדי שתרכלו לשחק,

תק * 1יטור  2או  3חייב להיות בכונן התקליטורים.

.

 wחר מכן תצטרכו לבחור את המיקום בכונן הקשיח אלי ו ת ;iצ ו להתקין
~
!
ת ',המשחק .לדוגמה l~ 1·ec ,וו  ·.c:\P19gr;i111 Filcs\1noyg<1y1ncs\R<1y111uברירת
/

המחדל להתקנת המשחק היא

 ft\Rayn1an3גSc

~·.

•c:\Progra,m Fil~ s\Ubi

תוכלו להגיע למסך הזה גם על ידי לחיצה על 'התחל' < 'תוכניות' <
·ation Rayman 3 < Rayman3 < Ubi Soft Gan1esו .Configu

d

משחק חדש

 ,מקש  Escובחרו את האפשרות יציאה בתפריט שיופי ע  .תתבקש ו לאשר
את ההחלטה שלכם )רק למקרה בו תשנו את דעתכם תוך שב ר יר  -שנייה( .לא
תצטרכו אפילו לדאוג לגבי שמיר ת המשחק .היא תתבצע באופן אוטומטי )נכון
שטכנולוגיה זה דבר נפלא?(.

בחרו את חדש .לאחר מכן תעברו למסך יצירת משחק חדש .הקלידו את השם
שלכם או כל שם אחר שישרת אתכם כשם שלכם במשחק )אם חסרים לכם

רעיונות ,השתמשו במילון אנגלי-אנגלי!( ואשרו .אחרי שתקלידו את השם
שלכם ,בחרו את אישור ואשרו.

טעינת משחק קיים

נ•ווט בתפריטים

o

בתפריט הראשי בחרו את הא שרות המשך ואשרו .לאחר מכ ן תעבור למסך בו

כדי לנווט בתפריטים של ריימן  3השתמשו במקשי החצים ובמקשי ה  CtrI -הימני

תמצאו את כל המשחקים השמורים שלכם .בחרו את המשחק שתרצו לטעון ואשרו.

למסך קודם ,לחצו על המקש ) Backspaceהמקש הזה עם החץ שמצביע שמאלה(.

אפשרויות

והשמאלי במקלדת שלכם .כדי לאשר בחירה ,לחצו על המקש · .Ente1כדי לחזור
אם אתם י ודעים להבין מה שקורה על מסן מחשב ,אתם לא צריכים לקרוא את

התחלת המשחק

החלק הזה! כדי לגשת לתפריט האפשרויות ,בחרו את הגדרות בתפריט הראשי
)הזהרנו אתכם שזה לא ממש ישפר את יכולת הקריאה שלכם( .בכל מסכי

האפשרויות  ,השתמשו במקש  Backspaceכדי לחזור ובמקש · Ente1כדי לאשר.

הפעלתהמשחק
כשמסך הכותרת יופיע בצעו את ההוראות שיופיעו בו :לחצו על המקש  Escכדי

ה גדרות שליטה

לג ש ת לתפריט הראשי.

תחת הכותרת הגדרות שליטה תוכלו

לשנות את ההגדרות עבור כל אמצעי

שליטה שמתאים לשימוש ב-ריימן : 3
התפריט הראשי

מקלדת או ידית משחק.

בחר ו את האפשרות משחק ח ד ש

) (New Game

בחרו את הגדרה ) ( Definition

כ ד י ל ה ת ח יל מש חק

ותוכלו להגדיר את כל הכפתורים

או המקשים של אמצעי השליטה
שלכם .
אם תבחרו את

מתקדמות

הגדרות

) (Advanced

תוכלו

לבחור האם להפוך ,או לא ,את

.

הציר האנכי והאופקי של בקרות
הכוון

שלכם.

1

מ פתורים בצד השמאלי מתייחסים
השתמש ו ב המש ך )  eו  tוו  (Contiכזי לג שת ל משח ק ים הש מורים ש לכ ם  .האפשרות
הזו תהיה לפעילה רק א חרי שתשמרו משחק ב פעם הראשונה .הגיוני  ,נכון?

רן את הגדרות )  (Optionsאם תרצו לשנו ת את הגזרות המ\טiו ק : .אמצעי
נךצוגה ,קול.
יטiי1
;.;/4,.! ,,,:=,w-

--ר

.

אלבום

לכם.

)וווו( Albt

.

,

כזי לגשת לאלבום תמונות המשחק ששמו ר בכונן.

·' למ pל'דת  •jהכפתורים בצד ימין

מתייחס'י 6לפן המשחק.
.1'r.

'; \ cf4

הדגרות קול .~~.
ו:גלו~!.וf:iנוע '>  · ~iעוצמת
"...
>·

___ - .

_,.

~,.·--:-''"-

מקש / Xכפתור

Bl

מצב צפייה

טעינה

המקש  -,+בלוח המםפר•ס

תוכלו לטעון משחק אחר בכל רגע שתרצו' בתנאי שיש
משחק שמור בכונן הקשיח שלכם.

כדי לעשות זאת לחצו על המקש  Escכדי לפתוח את
התפריט .לאחר מכן לחצו על מקש ה Ct1·J -הימני או

השמאלי כדי לגשת לתפריט המשחק .בחרו את
טעינה ואשרו .יופיע מסן עם המשחקים

השמורים השונים שלכם .כעת בחרו את
המשחק שלכם.
שמירה

תודות לנפלאות הטכנולוגיה ,השמירה תתבצע
באופן אוטומטי במהלן המשחק .היא תתבצע
בסירם כל שלב .ולכן ,לא תצטרכו לעשות שום

דבר כדי לשמור את ההתקדמות שלכם במשחק.

כד לבצע זרם פנימה והחוצה )במצב צפייה(
המקש

Esc

גישה לתפריט במהלן המשחק
המקש

Fl

כדי להפעיל את מצב ההקפאה

מקש ; Enter
כדי לצלם תמונה
בקרות עכבר
החת העכבר

הזזת המצלמה

הכפתור הימני של העכבר

כדי לקפוץ ,להפעיל את ההליקופטר )כשרייימן יהיה באוויר( ,כדי לבצע זום החוצה
)במצב מבט(

הכפתור השמאל• של עכבר

הקצאת מקשים

כדי לירות ,כדי לטעון את האגרוף שלכם ,כדי לבצע זום פנימה )במצב מבט(

בקרות מקדלת ופד משחק )ברירת מחדל(

עבור כל אלו שכבר מתלוננים מכיוון שאלה הם אינם הבקרות שהם מחבבים,

מקשי חצים במקלדת/כפתור או ידית בפז המשחק
כדי להזיז את ריימן בכל כיוון
המקש / Cהכפתור

ויותר מכן ,אם יש לכם ידית משחק ,פז משחק ,אמצעי שליטה או כל התקן

B3

כדי לקפוץ וכדי להפעיל את ההליקופטר )כשריימן יהיה באוויר(
מקש רווח/כפתור

תרגישו חופשיים לשנות אותן .גשר לתפריט האפשרויות ובחרו את הגדרות
שליטה .ככה אנחנו דואגים שכולם יהיר מרוצים".

B4

אחר עם כפתורים וחיבור

,USB

אנו מאוד ממליצים לכם להגדיר אותו בתפריט

האפשרויות .ההנאה שלכם מהמשחק יכולה רק להשתפר!

כדי לירות וכדי לטעון את האגרוף שלכם

בקרות השליטה של ריימן

מקש  Ctrlשמאלי  /כפתור .B6

כדי זלוז ,השתמשו במקשי החצים במקלדת שלכם אן

כדי להינעל על מטרה

של פז המשחק בכוון בו תרצו לנוע .האם גם אתם ג~

עם הבוהן שלו?

,

כדי לקפוץ ,לחצו על המקש

מקש / Vכפתור B2
כדי  .להציג את פס החיים וכןי ,לעשרת פרצוף מצחיק )לאחר שתקבלו איש ו ר
נמהל
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או על הכ~כתור ~ימני
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כדי להפעיל את ההליקופטר לחצו על המק\ע ;( )או על הכפ  riןה הימני של
~-

העכבר( והחזיקו אותו לחוץ כל עוד ריימ').לא נוגע
כדי להתגלגל ,לחצו על

המק.z w,

כדי להיתפס על  .קצוות > }1ל

ריימן ייתפס .רקי;ו~.iאופן· ~י
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כדי לטפם על סולמות או קיךדנך מיוחדים נועו והיצמדו אל הקיר.

מצב הקפאה ולכידת תמונה

דיימן יתפוס אותו באופן אוטומטי .לאחד מכן תוכלו לנוע לאודנו

תוכלו להקפיא את המצב בכל וגע שתרצו על ידי לחיצה על המקש  .Flכל

בעזות מקשי החצים .כדי לרדת ,לחצו על המקש או על הכפתור

המתרחש במשחק יקפא במקום .כשתעשו זאת ,תוכלו להמשיך להזיז את

שמוקצה לפעולת הקפיצה.

המצלמה על ידי שימוש נענבו או בידית פז המשחק שלכם.

כדי לטפם בין שגי קירות קפצ tעל ידי לחיצה על המקש או הכפתור

תזבלו אפילו לצלם תמונות ולשחדו את היצירתיות שלכם על ידי לחיצה על

המוקצה לקפיצה )כנדידת

מחדל המקש c

או הכפתור הימני של

המקש  terרו  .Eבחרו את כן כדי לשמור את התמונה שלכס .יופיע מסך שיאפשר לכס

העכבר( ,ולאחד מכן לחצו שוב על אותו מקש כדי להיתפס.

לתת שם לתמונה שלכם .בחרו שם לפי רצונכם ,בחרו את אישור ואשדו .התמונה

1

לחצו על הפעולה הזו עד שתגיעו למעלה.

כדי לנוע קדימה תוך כדי היתלות על סווג ,קפצו

שלכם תישמד בכונן הקשיח .

!.

1

מסכי המשחק

על ידי לחיצה על המקש או על הכפתור

על ידי לחיצה על המקש  Vבמקלדת שלכם ,אז על הכפתור  B2בפז המשחק,

המוקצה לקפיצה כדי להיתלות והשתמשו

תוכלו להציג נתונים דנים לגבי דיימן.

במקשי החצים כדי לנוע.
כדי לשחות מתחח לפגי המים ,השתמשו במקשי

מד ברח העל
כדי לשגר את האגרוף שלכם לחצו על הכפתור

וצא ה

פס החיים של דייו5ך

המוקצה לכך )כנדידת מחדל מקש הרווח או הכפתור

תוצאה שהושגה

השמאלי של העכבר( .ענדו לפסקה 'לחימה באויבים' כדי
לדאות כל מה שתוכלו לעשות עם הכפתור/מקש הזה.

פס חיים של אריב

לחימה באויבים

איד טעם לרוץ אם אינכם יודעים לאן אתם הולכים .כדי לוודא שאתם יודעים מהו
הכיוון שלכם ,השתמשו בעננו כדי לסובב את המצלמה .נחלק מהשלבים של
המשחק המצלמה תמוקם באופן אוטומטי כדי לספק נקודת מבט מיטבית על
המתוח\!) .לחיצה על מקש ה  CtrJ -השמאלי תציב שוב את המצלמה ו;נאחודי

)'1

בעילה על מטרה

כדי להיגעל על אויב או על חפץ ,פנו אל ענד המטרה כדי 'שתופיע הכוונת,
{והחזיקו /את מקש _ה Cu·JL.השמאלי לחוץ .כשתנעלו על האויב שלכם ,תוכלו
',

לבצע כל פעולה שתרצו בלי לאבד אותו:
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 1עכבר · בחתאמה~· :מ

ו לקדב"א , 1למציאת

1

לקפוץ או

i

שתמ~

לקפיצח; )כבדיןת· מ .

•
iו cו\ iחךצה עם המקש,יזפ'

~נוע לצךד~! .תוך שימו

" ל~תגלגל, lנבל ביוון על\י
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מ ~iשי הח זים
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לשגר את האגרופים שלכם בעזב •nהמקש
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יימן אזן ' \?).ךזןו זרוע גדולים  -מאוד לא מפתיע בהתחשב בעובדה שמדובר
בגיבור חסר זרועות! -

אבל כן יש לו שני אגרופים שיכולים להוכיח את עצמם

כוחות העל
הלומים הבריונים המציאו אבקת כביסה מלייזר שיכולה להפוך את הבגדים
שלהם ללבוש קרבי .האבקה הזו פועלת גם על ריימן ,ומעניקה לו כוחות על.
כשלבדיון יהיה סימן דולר ( )$מעל הראש ,זה יאמר שהוא נושא עמו קופסה של

; ,כך; לשג'iן את האגרוף שלו ישר קדימה לחצו על המקש המתאים )כבדירת מחדל -
ואנחנו בטר· תים שאתם מתחילים כבר לזכור!  -מקש תדווח או הכפתור השמאלי
של העכבר(.
כדי לשגר את האגרוף שלו בעקומה שמאלה או ימינה ,לחצו על מקש ה Ct1·1-
השמאלי ,זוזו הצידה שמאלה או ימינה ,ולחצו על המקש או הכפתור המתאים )כדי

ל~חש מה היא בדירת המחדל ,הביטו שתי שודרת למעלה (...

כזי לשגר אגרוף טעון ,החזיקו את כפתור הירי )לא ,אנחנו לא חוזרים על כך שוב

אבקת כביסה .חסלו אותו כזי להשיג את הקופסה .אבל ,היזהרו :ההשפעה של
כוחות העל מוגבלת .אז שימו לב למד בתחתית המסך כדי לדאות כמה זמן נשאר
לכם .כדי לאסוף את כוח העל ,כל מה שתצטרכו לעשרת הוא לעבור מעל הקופסה.

קופסה ירוקה :מערבולת
האגרופים של ריימן יהפכו למערבולות אוויר .תוכלו לגרום לכל דבר
להסתחרר )כדי לגרום להפרעה או לבלבול( :פטרייה ,לרם ,או כל חפץ
או חיה אחרים.

 עכשיו את  bכבר חייבים לדעת במה מדובר!( עד שתופיע מערבולת הכוח ,ואזשחררו את המקש/כפתור כזי לשגר את האגרוף שלכם .תוכלו לשגר את האגרוף

קופסה אדומה :אגרוף מתכת כבדה
הקופסה הזו תעניק כרת על לכל אגרוף :תוכלו למחוק אויב במכה
יחידה ואפילו לשבור דלתות.

בקצרה ,השתמשו במקש ה Ctrl -השמאלי כזי לפנות כל הזמן אל האויב ,ולאחר

כן השתמשו בכל סוגי האגרופים שלכם כדי לתקוף אותו .האגרופים הצדדיים יהיו
אוד שימושיים לפגיעה באויב שיסתתר מאחורי מכשול ,או כדי לפצוע את אלה
יתחמקו מהתקפות חזיתיות .וזכר אחז אחרון ,אל תשכחו לטעון את האגרוף

לכם .הוא יוכל לגרום נזק גדול יותר ממה שאתם יכולים לחלום עליו!

עלול קטן )כדי שלא תגידו שסתם קראתם את המדריך למשתמש הזה•(..
.נעלו על אויב והפעילו את מצב ההקפאה על ידי לחיצה

ל המקש  .Flאם תלחצו על המקש  ,Vתקבלו נתונים
י ימושיים שיעזרו לכם להיפטר ממנו.

קופסה כחולה :נעילת מלתעות

הכוח הזה יצייד את האגרופים של רימז במלתעות מתכת  .תוכלו
להשתמש בהן כדי להיתפס על סורגי מתכת .בזמן קרב הן ייתפסו אויב.
כשזה יקדה ,לחצר על מקש הרווח או הכפתור השמאלי של העכבר כדי
להעניק לאויב שרק חשמלי.

קופסה כתומה :רקטת הלם
אחד האגרופים שלכם יהפוך לטורפדו .קודם כל לחצו על

המקש c

או

הכפתור הימני של העכבר כדי לטעון אותו .לאחר מכן לחצו שוב על
המקש/כפתור כדי לשגר את הרקטה .לאחר מכן ,השתמשו במקשי
החצים או הידית האנלוגית השמאלית כדי לכוון אותה .האגרוף הזה

יהיה מאוד שימושי גהגעה אל מטרות שנמצאות רחוק.
;:
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קופסה צהו  jף :שליטה בהליקופטר
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נדרת ככל האפשר .הפעילו

הבו-פיפ הן זיקיות שמסתתרות בכל מקום .תוכלו לשמוע
אותן שורקות כשתהיו בסמוך אליהן .השתמשו במצב

הכלובים

המבט ומרכזו עליהן את המצלמה  .כל נו-פיפ שתחשפו

הלומים תפסו את כל הטייניז והכניסו אותם לכלובים לאימוני קליעה

תזכה אתכם

ב 250-

נקודות,

למטרה .אתם תצטרכו לשחרר אותם.
הקשיבו היטב! תוכלו לשמוע אותם קוראים לעזרה כשתתקרבו לכלוב.

בכל פעם שתשחררו אח,ד הם יעניקו לכם מתנה ומדליון התכשיט

ההיבי-ג'יביס הן גברות פרפרים אלגנטיות ומאוד פחדניות .אם תתקרבו

אליהן לאט ,תוכלו להשיג  250נקודות .אבל אם תהיו מהירים מדי ,הן

יעופו מבועתות ותוכלו לראות אותן כשהן הולכות ונעלמות,

שלכם יתמלא .כשכל ששת המדליונים יהיו מלאים ,פס החיים יגדל.

הולכות ונעלמות!
התוצאה

' הביטו סביב היטב .תוכלו למצוא אחד מהאזורים הסודיים הרבים
שהמפתחים נהנו להחביא אותם .הם מלאים בהרבה מאוד דברים שניתן

היפטרות מאויבים.

איסוף דברים  .מדובר בתכשיטים נפלאים שמפתחי המשחק פיזרו בסביבה

לאסוף!

מסיבות אסתטיות טהורות .הלומים אוספים אותם ומכניסים אותם

לקופות חזירים  -תיבות כסף מעוצבות בצורת חזירים שמתחילות להשמיע

קולות נחירה בכל פעם שמכים בהן .תצטרכו לטעון את האגרוף שלכם כדי
לשבור אותן.

כל פעם שתאספו נקודות ,יופיע מצב השילוב .ככל שתחברו יותר פעולות ,כך
תקבלו נקודות קומנו רנות יותר .אבל היזהרו :מצב הקרמנו ייעלם לאחר מספר

מסן התפריט
תוכלו להציג את התפריטים בכל רגע שתרצו על ידי לחיצה על המקש  .Escעל ידי
לחיצה על מקש ה  Ct1·1-השמאלי והימני תוכלו להציג את דפי התוצאה עבור העולמו
השונים שתעברו.

> ביות .אז אל תעצרו כדי להתפעל מהגרפיקה המשגעת שקבוצת הפיתוח בילתה
חודשים על חודשים בעיצובה .אם תרצו תוצאה טונה ,תמשיכו לנוע!!

וכלו להשתמש בתוצאה שלכם כדי לשחרר שלבי בונוס או סרטונים שערד לא
איתם .אז באמת כדאי לכם לשחרר את האצבעות שלכם ולהשיג תוצאה טונה,
חרת

-

אין בונוסים! אה ,כן  ,כיום לא מקבלים שום דבר

בחינם ...

כדי להציג את תפריט המשחק לשמירה,
יציאה או טעינת משחק .תוכלו גם לגשת
לדף הבונוסים .בתלות בתוצאה שלכם,

תוכלו לשחרר סרטוני משחק כמו גם שלבי

•דצ לצבור יותר נקודות

כדיw

השתמשו במקשי ה Ctrl -השמאלי והימני

בונוס וסרטונים שעדייו לא ראיתם.

לא תקראו את המדריך למשתמש הזה לשווא(
אנחנו אפילו יכולים להשתמש

כשיו ש,אנחנו כנר מתחילים להכיר אלה את אלה -
נר בשמות פרטיים ,.אם אrים רוצים )כן ,כמה · כ.פים של חומר קריאה ,זה מה

ר ,,נין אנשים( -,
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מספר הכלובים ששוחררו
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JOIN THE COMMUNITY IN THE
LUMS QUEST AT

WWW.RAYMANZONE.COM
The Rayman community are waiting to meet you online. Make sure you logon and
take part in The Lums Quest :
• A unique system that rewards your participation in the community .
• The more you participate, the more goodies and information you can recelve about
Rayman games .
• Be a goodie, be a baddie - it's up to you !
• Gain access to the exc  וusive VIP Zone !
• Sign up now and receive 200 Lums to spend immediate  וy !

 הוא כבר היה.אנחנו כנר לא צריכים להציג בפניכם את ריימן
 אפילו אם, כיום הוא כוכב גדול.הגיבור בשני פרקים קודמים

 הוא כל הזמן תופס תנומות ומסתובב.הוא לא ממש מתנהג כך
! דוגמה טובה לבוער של היום- עם החברים שלו

 ל1 ג1מ
 לא:החבר הכי טוב של ריימן קיבל סוף סוף את תפקיד חייו
 הצ'יף של הלומים,רק שהוא בולע בטעות את אגורה
 כל צבא הלומים רודף אחריו בניסיון להשיג, בנוסף,השחורים

ln addition you will discover :
•
•
•
•

ריימן

! תפקיד אופי אמיתי.את הבוס שלו בחזרה

Screenshots, videos and information added daily
Hints and tips on all Rayman games
Regular competitions with fantastic prizes
Forums where you can meet other Rayman fans

מרפי
 היצור הזה שעלה, למרות טיפשותו.בקבוק ירוק מגוחך ושחצן

 סon't

wait any longer ! log on to
WWW.RAYMANZONE.COM
NOW and join the זun !

 ההסבר היחיד לכך- לגדולה הצליח לתפוס את תפקיד המאמן
*!הוא משיכת חוטים מבישה

אבחנו רוצים לצייד שהמדריך למשתמש הזה אינו מקבל על

*

.עצמו אחריות להערות האלה

CREOITS
Producers
Al וmed Boukhelita
Pauline Jacquey

coordinator
Diane Bernard

Lead Programmers
Olivier Didelot
Programmers
Alain Robin
Daniel Raviart
Franck Delattre
Frederic Bourbon
Lucia  זןRowe
·ckrfstciphe Garrigues
D סm!nique Duvivier
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WARRANTY
Ubi Soft guarantees to the original buyer of the prod8ct that זhe co r )זpact
disc (CD) supplied with this product shall not show any fau  וt during
norma ו- use period of ninety (90) days from the invoiced date ot purchase .

a

Please return any defective product to; Ubi Soft Entertainme וit Ltd ,. .
Chantrey Court, Minorca Road, Weybridge, Surrey, KT13 8DU together 1with thts
manual and your registration card if you have not already sent it to us. Please:'I
state your full narne and address (including postcode), as well as .
the date and וocation of purchase. You may a וso exchange the product at
the place of purchase .
lf a disc is returned without proof of purchase or after the warra.rty period has 1,,
expired, Ubi Soft will choose either to repair or to replace it at
customer expense. This warranty is invalid if the disc has been
damaged through negligence, accident or misuse, or if it has been
modified after acquisition .
This software program, manual and packaging are protected by copyright
and all rights are reserved by Ubi Soft. Documentation should not be
copied, reproduced, translated or transferred, in whole or in part and in
whatever form, without prior written agreement of Ubi Soft.
This software program, this CD and its documentation are sold as they
stand. Outside the guarantee period of 90 days concerning any
manufacturing defect of the CD, Ubi Soft will not extend any other
guarantee concerning this program, this CD nor its documentation, be it
written or verbal, direct or implied, including but without limitation of the above ,
guarantee and conditions of marketing and use tor specific
purposes even though the company may have been informed of such use .
Similarly, you shall be entirely responsible for any risks relative to
utilisation, results and perfor זוl ance of this sottware program, of this CD
and the documentation. Ubi Soft shall in no event be liable to you or.a th 'rd
for indirect or consecutive damages, nor specific damages relativ ר.·,tQ .
the use or the wrongful use of this product and, .within the
limits provided by  וaw, damages in case of bodily injury, ,even if ·
has been informe<;J of such possible damages .  סr ' וosses
1
wh'o ווy a<;_c;.epts ·tlf~t · C,~se סf legal claim .(c סn![fJ.c
liability of Ubi /Soft
 חottexeeOO:t
·cev'aiOe
purchase of
.
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