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יקר!לקוח
שרכשת.המשחקלהפעלתהקשורהטכניתבעיהבכללעזורנשמחטלרוםבחברתאנו
הכתובת!!!אנחנו-מגמגםנתקע,עולה,אינוהמשחקאם

המשחק.שלהמינימוםבדרישותעומדהמחשבאםלבדוקישהתמיכה,למרכזפניהלפני

מינימוםדרישות

קי'מיםלהיותשחייביםהמינימלייםהמחשברכיבישלהנתוניםהןהמינימוםדרישות
האריזה.גביעלמופיעותהמערכתדרישותיעבוד.שהמשחקמנתעלשלךבמערכת

לפחות.כייסיםמגה 120ועודהמשחקלהתקנתפנוימקוםדישלךבמחשבישכיי/ודא
בוהכונןעלימניכפתורעםלחיצהשלי","המחשבעלכפולהלחיצהע"יזאתלבצעניתן

במאפיינים.ובחירהההתקנהאתלבצערוצהאת/ה

תקליטוריםכונןמימ,ןתלתמאיץ(כגוןהנכוניםההתקניםשברשותךלוודאישכןכמו
אוהמחשבשלבדוקומנטציהלמצוא </תוכלהמידעאתוכר').נכונה,במהירות

 .) DirectX diagnostic tool) DxDiagהקובץהפעלתע"י

התקנההוראות

כלשונן.ההתקנההוראותבוצעוכילוודאיש •
 .שלפניכםנתונותמפורטותההתקנההוראות

התקלהאיתור
כלקודםלהגיעישהמרכזעםהקשריצירתבזמןהתקלה,הבנתעללהקלמנתעל •

השגיאההודעותעלהמידעאתלקבלשנוכלמנתעלנתקעהמשחקבולמקוםבמשחק
התקלה.אתלאפייןנסהבתקלההמשחקאתלעצורבאפשרותךאיןאםהתקלה.או

הצורך.למקרה- \ Vindo1vsשלההתקנהתקליטוראתלידךהכן

התמיכהמרכזעםקשויצירת
שלנו:האתואללהיכנסמאודמומלץלאינטרנט,חיבורכרשותכםאם

http://w\V\V.tgame.co.il 
המשחקים.לגביוכמידעלמצואתוכלושלנוהאינטרנטבאתר

המשתק.להפעלתמינימוםדרישות •
 .המשחקלהפעלתוטיפיםהסברים

למשחק.עידכוןקבצי
ופתרונן.נפוצותשאלות
גדול.דרייבריםאוסף
חדשים.למשחקים ) DEMO (הדגמהגירסאותהורדת

רבהאינפורמציההמכיליםמשחקיםלאתריקישורים
ובעולם.בארץ

אנוש•:מענהבאמצעותתמיכה

 20:00- 10:00-א-הימים
 14:00- 10:00-ויום

 09-8922911-קוויוכ-טלפוןמספו
 09-8922929-פקסמספו

אלקטרונידוארע"יקשראתנוליצוראו
 . hed-arzi@telerom.co.ilב

במשחק.רבהוהנאהבהצלחהלכםמאחליםהתמיכהצוותאנו

הטכניהתמיכהצוות
וזלרום

מחשוב.פתרונות



יקר/ה,לקוח/ה

מולטימדיה.הד-ארצימביתאיכותימוצרשרכשתםתודה

ברמהמוצריםלכםלספקמנתעלרביםמאמציםמשקיעהמולטימדיההד-ארצי

תקלותעללהתגברבכדיטלפוניתעזרהלכםיעניקהתמיכהמרכזביותר.הגבוהה

התובנה.שלתקינהלפעילותשמפריעותטכניות

תקין,אינוברשותכםאשרהמוצרכיהתמיכהמרכזידיעללכםונאמרבמידה
הכתובתלפיהחלפהקבלה/חשבונית/שוברבצירוףאותולשלוחניתן

התמיכה.ממרכזשתקבלו

הטלפוןמספראתהכוללמכתבבצירוףרשוםבדוארהמוצראתלשלוחמומלץ
בדואר.אליכםחזרהמשלוחלצורןשלכםוהכתובת

שרשוםמהתאריךשבועייםעדלבצעניתןההחלפהאת
בחשבונית/קבלה.

זה.איכותיממוצרתיהנוכיבטוחיםאנו

בברכה,

הימולטימדארציהדצוות



 3ך••מן@
המגה-לומ•םמהפכת

הסיפור 2

והתחלההתקנה 2

בתפריטיםניווט 5

המשחקהתחלת 5

/שמידהטעינה 7

מקשיםהקצאת 7

דיימזשלהשליטהבקדות 8

במצלמותשליטה 9

המשחקמסכי , 0

העלכוחות , 2

משנייםיעדים 13

נקודותיותרלצבורכיצדו 3
התפריטמסך 14

צוות 5

הסיפור

היהנדמהבוגן-עדןשמחתמלאמקוםהיההחלומותצומת
מהתושביםחלקלעד.ישלטוהחייםושמחתהאושרשהרוגע,

יותרקצתעובריםוהימיםשהשעותלהרגישהתחילאפילו
מוךלכדורעצמואתהפןאדוםלרםאח,דיוםדאז,לאט.מדי
העולם.אתלכבושרצהוהואאבזרההיהשמורגזנות.שלקטן

ללומיםהאחריםהאדומיםהלומיםאתהפןאבזרהכ,ןלצורן
השיעראתלגנובכדיהחיותעלהסתערוכולםואזשחורים,

-הלומיםצבאנולדכןתחפושות.לעצמםלארוגוכדישלהן
ואתהמביישתההתנהגותאתלהפיץשרוצהבריוניםצבא

לעצורהיהיכוללאאחדאףהצמתים.בכלשלוהאידיוטיות
 iכדישלוהסיאסטהאתלהפסיקצוידהיהמינחשואזאותם!

נמצאתהתשובהרמז:לכם(ניתןהעניינים? ת1:יtולסדרלהגיע
הזה).למשתמשהמזויןשלהעטיפהעל

התקנה

והתחלה
טכניתתצורה

 9.8Se-2000-Me-XPחלונות

 'כמהיך AMD Athlo1ואוסלרון , 3פנטיוםמעבד
 l28MB :RAMזיכרון

' 
 ·ן,זיכרן 32MBעם GeForce 256 SDRתצוגה:כרטיס

j 

מומלצתתצורה

 98Se/Me/2000/XPחלונות

 ·במהירות AMD Atlו lo1וסלרון, , 3פנטיום

l28MB זיכרוןRAM 



התקנה

ומספרתקליטוראתהכניסו

שלכם.במחשבהתקליטוריםלכונן

כאן.המוצגהחלוןיופיע

lnstall : שניות.במספרצורךיהיהההתקנה.תהליךאתלהתחילכדילחצו

בזמןבולדפדףשתוכלומענייןקריאהחומרעבורכםצירפנוהמזל,למרבה

ההתקנה.לסיוםשתמתינו

PJay : המשחק.אתשקניתםמאזלומחכיםשאתםמהזהנרדה,בואר

מדייותרמיהרתםאםכמרבן,אלא, ...תתגשםשלכםוהמשאלהלחצו,

יעבוד!לאהמשחקכזה,במקרה-המשחקאתלהתקיןושכחתם

להתקנההגרסהבחירת

שישהפנויבמקרםתלויזהלהתקין.שתרצוהגרסהאתלבחורתצטרכו

שלכם:הקשיחבכרנן

וזהו'בתקליטורהכלוליםהנתוניםכלאתתתקיןהמינימליתההתקנה

אר 2תקליטוראתלהכניסתצטרכולשחק,כדיפנוי.מקרם 650MBדורש

מכלהנתוניםכלאתתתקיןהמרביתההתקנההתקליטורים.לכרנן 3

לשחק,שתרכלוכדיפנוי.מקרם l.5GBידרושרזההתקליטורים,שלושת

התקליטורים.בכונןלהיותחייב 3או 2יטור *1תק

w תואליהקשיחבכונןהמיקוםאתלבחורתצטרכומכןחר;i להתקיןוצ
! ~ 

ברירת ·. c:\P19gr;i111 Filcs\1noyg<1y1ncs\R<1y111uוו ec ~ l·1לדוגמה,המשחק.,'ת
/ . .·~ 

 • s\Ubi Sc ~ c:\Progra,m Filג ft\Rayn1an3היאהמשחקלהתקנתהמחדל

דרךקיצור

'התחל',כפתורתחתהתוכניות,תיקייתמהילהחליטתצטרכומכןלאחד
התיקייהתהיההיאמחדל,כבדידתהמשחק.להפעלתהדרןקיצוראתשתכיל

Ubi Soft Ga111es • 

המשחקהסרת

אתכם!)לענייןצריכהממשלאהיא-הזוהפסקהעללדלג(תוכלו
שלכם:הקשיחמהכונןהמשחקלמחיקתדרכיםשתייש

 >'תוכניות' >'התחל'כפתורתחת U 2וו iוו stall Rayman 3האפשרותאתבחרו-ו
3 < Ubi Soft Games ווRayma . 

ובחרו Ryaman3שלותקליטוראתהתקליטוריםלכונןהכניסו- 2
 Un d.ו 1ll ~ nstהאפשרותאתשיציגהנפלאההתקנהבתפריט

JJ המשחקהפעלת
זדךבקלותאותולהפעילתוכלוהמשחקהתקנתלאחד

 >'התחל'אתבחרוחלונות.של'התחל'כפתורשלהתפריט
 • Ray1na113 < Ubi Suft Games >'תוכניות'

לכונןלהכניסתצטרכוהמינימלית,ההתקנהאתבחרתםאם

ההתקנהאתביצעתםאם . 3או 2תקליטוראתהתקליטורים
התקליטורים(כונןבכונןלהיותצריכים 3או 2תקליטורהמרבית,
כמובן!).

הואההגדרה.מסךיופיעהמשחקאתשתפעילוהראשונהבפעם
שלכם.המחשבשללתצורהבהתאםתצוגההתאמותלבצעלכםיאפשר

 >'תוכניות' >'התחל'עללחיצהידיעלגםהזהלמסךלהגיעתוכלו
ation Rayman 3 < Rayman3 < Ubi Soft Gan1es ·וConfigu . 



לאשרותתבקש .עשיופיבתפריטיציאההאפשרותאתובחרו Escמקש,
לאשנייה).-יררשבתוךדעתכםאתתשנובולמקרה(רקשלכםההחלטהאת

(נכוןאוטומטיבאופןתתבצעהיאהמשחק.תשמירלגבילדאוגאפילותצטרכו

נפלא?).דברזהשטכנולוגיה

בתפריטיםנ•ווט

הימני CtrI-הובמקשיהחציםבמקשיהשתמשו 3ריימןשלבתפריטיםלנווטכדי

לחזורכדי . Ente1 ·המקשעללחצובחירה,לאשרכדישלכם.במקלדתוהשמאלי
שמאלה).שמצביעהחץעםהזה(המקש Backspaceהמקשעללחצוקודם,למסך

המשחקהתחלת

הפעלתהמשחק
כדי Escהמקשעללחצובו:שיופיעוההוראותאתבצעויופיעהכותרתכשמסך

הראשי.לתפריטתשלג

הראשיהתפריט

שדחמשחקהאפשרותאתובחר

) New Game ( חקמשילחתהלידכ

האפשרות .םלכשמוריםהשיםקמשחלשתלגכזי ) Contiוו tו e (ךהמשבוהשתמש

נכון? ,הגיוניהראשונה.פעםבמשחקשתשמרוחריארקלפעילהתהיההזו

אמצעי :.קiוהמ\טהגזרותאתתלשנותרצואם ) Options (הגדרותאתרן
 .קול.נךצוגה,iי1טי

!.,4--ר ,,,,:=,w-;.;/ , 
 .בכונןרששמוהמשחקתמונותלאלבוםלגשתכזי ) Albt(וווואלבום .

לכם.

חדשמשחק

השםאתהקלידוחדש.משחקיצירתלמסךתעברומכןלאחרחדש.אתבחרו

לכםחסרים(אםבמשחקשלכםכשםאתכםשישרתאחרשםכלאושלכם

השםאתשתקלידואחריואשרו.אנגלי-אנגלי!)במילוןהשתמשורעיונות,

ואשרו.אישוראתבחרושלכם,

קייםמשחקטעינת

בולמסךתעבורןמכלאחרואשרו.המשךשרות oהאאתבחרוהראשיבתפריט

ואשרו.לטעוןשתרצוהמשחקאתבחרושלכם.השמוריםהמשחקיםכלאתתמצאו

אפשרויות

אתלקרואצריכיםלאאתםמחשב,מסןעלשקורהמהלהביןודעיםיאתםאם

הראשיבתפריטהגדרותאתבחרוהאפשרויות,לתפריטלגשתכדיהזה!החלק

מסכיבכלשלכם).הקריאהיכולתאתישפרממשלאשזהאתכם(הזהרנו

לאשר.כדי Ente1 ·ובמקשלחזורכדי Backspaceבמקשהשתמשו ,האפשרויות

שליטהגדרותה
תוכלושליטההגדרותהכותרתתחת

אמצעיכלעבורההגדרותאתלשנות

 : 3ב-ריימןלשימוששמתאיםשליטה

משחק.ידיתאומקלדת

 ) Definition (הגדרהאתבחרו

הכפתוריםכלאתלהגדירותוכלו

השליטהאמצעישלהמקשיםאו

 .שלכם

הגדרותאתתבחרואם

תוכלו ) Advanced (מתקדמות

אתלא,אולהפוך,האםלבחור

בקרותשלוהאופקיהאנכיהציר .

 .שלכםהכוון

מתייחסיםהשמאליבצדפתורים 1מ

ימיןבצדהכפתורים • jל'דת pלמ ·'

המשחק.לפן 6מתייחס'י
1'r. . 

;' cf4 \ 
 .~~.קולהדגרות

>· ___ . -_., ,.·--:-''"-~ 

עוצמת ·~ iנוע f:i!ו~.ו:גלו ." .. >' 



טעינה

שישבתנאישתרצו'רגעבכלאחרמשחקלטעוןתוכלו

שלכם.הקשיחבכונןשמורמשחק

אתלפתוחכדי Escהמקשעללחצוזאתלעשותכדי

אוהימני Ct1·Jה-מקשעללחצומכןלאחרהתפריט.

אתבחרוהמשחק.לתפריטלגשתכדיהשמאלי

המשחקיםעםמסןיופיעואשרו.טעינה

אתבחרוכעתשלכם.השוניםהשמורים

שלכם.המשחק

שמירה

תתבצעהשמירההטכנולוגיה,לנפלאותתודות

תתבצעהיאהמשחק.במהלןאוטומטיבאופן

שוםלעשותתצטרכולאולכן,שלב.כלבסירם

במשחק.שלכםההתקדמותאתלשמורכדידבר

מקשיםהקצאת

מחדל)(ברירתמשחקופדמקדלתבקרות

המשחקבפזידיתאובמקלדת/כפתורחציםמקשי

כיווןבכלריימןאתלהזיזכדי

 B3/הכפתור Cהמקש

באוויר)יהיה(כשריימןההליקופטראתלהפעילוכדילקפוץכדי

 B4רווח/כפתורמקש

שלכםהאגרוףאתלטעוןוכדילירותכדי

 . B6כפתור /שמאלי Ctrlמקש

מטרהעללהינעלכדי

 B2/כפתור Vמקש

רואיששתקבלו(לאחרמצחיקפרצוףלעשרת,וכןיהחייםפסאתלהציג.כדי
. .' Q / 
-·", );נמהל

 Bl/כפתור Xמקש

צפייהמצב

המםפר•סבלוח +,-המקש

צפייה)(במצבוהחוצהפנימהזרםלבצעכד

 Escהמקש

המשחקבמהלןלתפריטגישה

 Flהמקש

ההקפאהמצבאתלהפעילכדי

 ; Enterמקש

תמונהלצלםכדי

עכברבקרות

העכברהחת

המצלמההזזת

העכברשלהימניהכפתור

החוצהזוםלבצעכדיבאוויר),יהיה(כשרייימןההליקופטראתלהפעיללקפוץ,כדי
מבט)(במצב

עכברשלהשמאל•הכפתור

מבט)(במצבפנימהזוםלבצעכדישלכם,האגרוףאתלטעוןכדילירות,כדי

מחבבים,שהםהבקרותאינםהםשאלהמכיווןמתלונניםשכבראלוכלעבור
הגדרותאתובחרוהאפשרויותלתפריטגשראותן.לשנותחופשייםתרגישו
מרוצים."יהירשכולםדואגיםאנחנוככהשליטה.

התקןכלאושליטהאמצעימשחק,פזמשחק,ידיתלכםישאםמכן,ויותר

בתפריטאותולהגדירלכםממליציםמאודאנו , USBוחיבורכפתוריםעםאחר

להשתפר!רקיכולהמהמשחקשלכםההנאההאפשרויות.

ריימןשלהשליטהבקרות
אןשלכםבמקלדתהחציםבמקשיהשתמשוזלוז,כדי

ג~אתםגםהאםלנוע.תרצובובכווןהמשחקפזשל
 ,שלו?הבוהןעם

~ימניהכ~כתורעלאו cהמקשעללחצולקפוץ,כדי
 ,!. .: ,,,; ~: .ז:

שלהימניןה riהכפעל(או ;)המק\עעללחצוההליקופטראתלהפעילכדי
~-""-_} :.: d 

 li ·נוגעריימ'.(לאעודכללחוץאותווהחזיקוהעכבר)
q · 

 . z w ,המקעללחצולהתגלגל,כדי
ל <1{קצוות.עללהיתפסכדי

~י·~אופן. iרקי;וייתפס.ריימן
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הקיר.אלוהיצמדונועומיוחדיםקיךדנךאוסולמותעללטפםכדי

לאודנולנועתוכלומכןלאחדאוטומטי.באופןאותויתפוסדיימן

הכפתורעלאוהמקשעללחצולרדת,כדיהחצים.מקשיבעזות

הקפיצה.לפעולתשמוקצה

הכפתוראוהמקשעללחיצהידיעל tקפצקירותשגיביןלטפםכדי

שלהימניהכפתוראו cהמקשמחדל(כנדידתלקפיצההמוקצה

להיתפס.כדימקשאותועלשובלחצומכןולאחדהעכבר),

למעלה.שתגיעועדהזוהפעולהעללחצו

קפצוסווג,עלהיתלותכדיתוךקדימהלנועכדי

הכפתורעלאוהמקשעללחיצהידיעל

והשתמשולהיתלותכדילקפיצההמוקצה

לנוע.כדיהחציםבמקשי

במקשיהשתמשוהמים,לפגימתחחלשחותכדי

הכפתורעללחצושלכםהאגרוףאתלשגרכדי

הכפתוראוהרווחמקשמחדל(כנדידתלכךהמוקצה

כדיבאויבים''לחימהלפסקהענדוהעכבר).שלהשמאלי

הזה.הכפתור/מקשעםלעשותשתוכלומהכללדאות

מהויודעיםשאתםלוודאכדיהולכים.אתםלאןיודעיםאינכםאםלרוץטעםאיד

שלמהשלביםנחלקהמצלמה.אתלסובבכדיבעננוהשתמשושלכם,הכיוון

עלמיטביתמבטנקודתלספקכדיאוטומטיבאופןתמוקםהמצלמההמשחק

ו;נאחודיהמצלמהאתשובתציבהשמאלי CtrJ-המקשעללחיצההמתוח\!(.

 'יזפ,המקשעםחךצה \iו icו
-°'·-t' i ;~:ך;: :;i ~ v ~~ -°" ~ i');.-tt-<· 

מ w ~·:בחתאמה · eעכבר 1

 1למציאת, 1לקדב"או

תמונהולכידתהקפאהמצב
כל . Flהמקשעללחיצהידיעלשתרצווגעבכלהמצבאתלהקפיאתוכלו

אתלהזיזלהמשיךתוכלוזאת,כשתעשובמקום.יקפאבמשחקהמתרחש

שלכם.המשחקפזבידיתאונענבושימושידיעלהמצלמה

עללחיצהידיעלשלכםהיצירתיותאתולשחדותמונותלצלםאפילותזבלו

לכסשיאפשרמסךיופיעשלכס.התמונהאתלשמורכדיכןאתבחרו . Eרו terהמקש

התמונהואשדו.אישוראתבחרורצונכם,לפישםבחרושלכם.לתמונהשםלתת

1 
.. ! 1 

 .הקשיחבכונןתישמדשלכם

המשחקמסכי

המשחק,בפז B2הכפתורעלאזשלכם,במקלדת Vהמקשעללחיצהידיעל

דיימן.לגבידניםנתוניםלהציגתוכלו

העלברחמד
הוצא

שהושגהתוצאהדייו5ךשלהחייםפס

אריבשלחייםפס

באויביםלחימה

מטרהעלבעילה

הכוונת,'שתופיעכדיהמטרהענדאלפנוחפץ,עלאואויבעללהיגעלכדי 1 ('
תוכלושלכם,האויבעלכשתנעלולחוץ.השמאלי Cu·JLה_מקשאתוהחזיקו

{ / ,' . 
אותו:לאבדבלישתרצופעולהכללבצע

j 

שימותוך .לצךד~!~נוע •

\! r אולקפוץןi ~שתמ
 • .מ·(כבדיןת;לקפיצח »·~.

 ?:ע~ה iי\עלביווןנבל, lל~תגלגל" •
 .. ' j ~ 1 :. .~ _ 1יםזהחשי i~מ '
המקש • nבעזבשלכםהאגרופיםאתלשגרו !·: j!.:}i ' .:•. 1 !·· 
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העלכוחות
שמדוברבעובדהבהתחשבמפתיעלאמאוד-גדוליםזרוע\?.(ךזןו''אזןיימן
עצמםאתלהוכיחשיכוליםאגרופיםשנילוישכןאבל-זרועות!חסרבגיבור

-מחדל(כבדירתהמתאיםהמקשעללחצוקדימהישרשלוהאגרוףאתiן'לשגכך;;,
השמאליהכפתוראותדווחמקש-לזכור!כברמתחיליםשאתםתים·בטרואנחנו

העכבר).של

 Ct1 ·-1המקשעללחצוימינה,אושמאלהבעקומהשלוהאגרוףאתלשגרכדי

(כדיהמתאיםהכפתוראוהמקשעלולחצוימינה,אושמאלההצידהזוזוהשמאלי,
 ) ...למעלהשודרתשתיהביטוהמחדל,בדירתהיאמהל~חש

שובכךעלחוזריםלאאנחנו(לא,היריכפתוראתהחזיקוטעון,אגרוףלשגרכזי
ואזהכוח,מערבולתשתופיעעדמדובר!)במהלדעתחייביםכבר bאתעכשיו-

האגרוףאתלשגרתוכלושלכם.האגרוףאתלשגרכזיהמקש/כפתוראתשחררו

ולאחרהאויב,אלהזמןכללפנותכזיהשמאלי Ctrlה-במקשהשתמשובקצרה,

יהיוהצדדייםהאגרופיםאותו.לתקוףכדישלכםהאגרופיםסוגיבכלהשתמשוכן
אלהאתלפצועכדיאומכשול,מאחורישיסתתרבאויבלפגיעהשימושייםאוד

האגרוףאתלטעוןתשכחואלאחרון,אחזוזכרחזיתיות.מהתקפותיתחמקו

עליו!לחלוםיכוליםשאתםממהיותרגדולנזקלגרוםיוכלהואלכם.

 ) ..•הזהלמשתמשהמדריךאתקראתםשסתםתגידושלא(כדיקטןעלול
לחיצהידיעלההקפאהמצבאתוהפעילואויבעל.נעלו

נתוניםתקבלו , Vהמקשעלתלחצואם . Flהמקשל
ממנו.להיפטרלכםשיעזרוימושייםי

הבגדיםאתלהפוךשיכולהמלייזרכביסהאבקתהמציאוהבריוניםהלומים

על.כוחותלוומעניקהריימן,עלגםפועלתהזוהאבקהקרבי.ללבוששלהם

שלקופסהעמונושאשהואיאמרזההראש,מעל )$(דולרסימןיהיהכשלבדיון

שלההשפעההיזהרו:אבל,הקופסה.אתלהשיגכזיאותוחסלוכביסה.אבקת

נשארזמןכמהלדאותכדיהמסךבתחתיתלמדלבשימואזמוגבלת.העלכוחות

הקופסה.מעללעבורהואלעשרתשתצטרכומהכלהעל,כוחאתלאסוףכדילכם.

מערבולתירוקה:קופסה
דברלכללגרוםתוכלואוויר.למערבולותיהפכוריימןשלהאגרופים
חפץכלאולרם,פטרייה,לבלבול):אולהפרעהלגרום(כדילהסתחרר

אחרים.חיהאו

כבדהמתכתאגרוףאדומה:קופסה
במכהאויבלמחוקתוכלואגרוף:לכלעלכרתתעניקהזוהקופסה

דלתות.לשבורואפילויחידה

מלתעותנעילתכחולה:קופסה
תוכלו .מתכתבמלתעותרימזשלהאגרופיםאתיציידהזההכוח

אויב.ייתפסוהןקרבבזמןמתכת.סורגיעללהיתפסכדיבהןלהשתמש
כדיהעכברשלהשמאליהכפתוראוהרווחמקשעללחצריקדה,כשזה

חשמלי.שרקלאויבלהעניק

הלםרקטתכתומה:קופסה
או cהמקשעללחצוכלקודםלטורפדו.יהפוךשלכםהאגרופיםאחד

עלשובלחצומכןלאחראותו.לטעוןכדיהעכברשלהימניהכפתור
במקשיהשתמשומכן,לאחרהרקטה.אתלשגרכדיהמקש/כפתור

הזההאגרוףאותה.לכווןכדיהשמאליתהאנלוגיתהידיתאוהחצים
רחוק.שנמצאותמטרותאלגהגעהשימושימאודיהיה

-~ ~ ~· 
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 '''"• *··בהליקופטרשליטהף: jצהו >1קופסה

הפעילוהאפשר.ככלנדרתמד'·בקךסה.וכתר r 'ריימן
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הכלובים
קליעהלאימונילכלוביםאותםוהכניסוהטייניזכלאתתפסוהלומים
אותם.לשחררתצטרכואתםלמטרה.

לכלוב.כשתתקרבולעזרהקוראיםאותםלשמועתוכלוהיטב!הקשיבו

התכשיטומדליוןמתנהלכםיעניקוהםאח,דשתשחררופעםבכל

יגדל.החייםפסמלאים,יהיוהמדליוניםששתכשכליתמלא.שלכם

התוצאה

מאויבים.היפטרות

בסביבהפיזרוהמשחקשמפתחינפלאיםבתכשיטיםמדובר .דבריםאיסוף

אותםומכניסיםאותםאוספיםהלומיםטהורות.אסתטיותמסיבות

להשמיעשמתחילותחזיריםבצורתמעוצבותכסףתיבות-חזיריםלקופות
כדישלכםהאגרוףאתלטעוןתצטרכובהן.שמכיםפעםבכלנחירהקולות
אותן.לשבור

כךפעולות,יותרשתחברוככלהשילוב.מצביופיענקודות,שתאספופעםכל
מספרלאחרייעלםהקרמנומצבהיזהרו:אבליותר.רנותקומנונקודותתקבלו

בילתההפיתוחשקבוצתהמשגעתמהגרפיקהלהתפעלכדיתעצרואלאזביות. <
לנוע!!תמשיכוטונה,תוצאהתרצואםבעיצובה.חודשיםעלחודשים

לאשערדסרטוניםאובונוסשלבילשחררכדישלכםבתוצאהלהשתמשוכלו
טונה,תוצאהולהשיגשלכםהאצבעותאתלשחררלכםכדאיבאמתאזאיתם.

 ...בחינםדברשוםמקבליםלאכיום ,כןאה,בונוסים!אין-חרת

נקודותיותרלצבור•דצ
לשווא)הזהלמשתמשהמדריךאתתקראולא wכדי

להשתמשיכוליםאפילואנחנו-אלהאתאלהלהכירמתחיליםכנראנחנו,שכשיו

מהזהקריאה,חומרשלפים.כ·כמה(כן,רוציםאrיםאם ,פרטיים.בשמותנר
• ,~-"-,.. ~-· '-1' ~} j;._ _ ~~_::;' '&-;~~ 

במהלךלכםלתתכל,ו i '"~ל, 1 :;רש, kלעד 7 {פ~רוטקב:י;-,אנשים)נין,,ר

: i שn ג\ןש~]~ i . 'נצ\נסו !.;;::נז~;;: / 1 ,/לכהiל>i ח,כו
 'ג t} ,,,, ,•ביב,מיניכל .לאסוףתתחילו
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לשמועתוכלומקום.בכלשמסתתרותזיקיותהןהבו-פיפ
במצבהשתמשואליהן.בסמוךכשתהיושורקותאותן

שתחשפונו-פיפכל .המצלמהאתעליהןומרכזוהמבט

נקודות,-250באתכםתזכה

תתקרבואםפחדניות.ומאודאלגנטיותפרפריםגברותהןההיבי-ג'יביס

הןמדי,מהיריםתהיואםאבלנקודות. 250להשיגתוכלולאט,אליהן

ונעלמות,הולכותכשהןאותןלראותותוכלומבועתותיעופו

ונעלמות!הולכות

הרביםהסודייםמהאזוריםאחדלמצואתוכלוהיטב.סביבהביטו'
שניתןדבריםמאודבהרבהמלאיםהםאותם.להחביאנהנושהמפתחים

לאסוף!

התפריטמסן

ידיעל . Escהמקשעללחיצהידיעלשתרצורגעבכלהתפריטיםאתלהציגתוכלו
העולמועבורהתוצאהדפיאתלהציגתוכלווהימניהשמאלי Ct1 ·-1המקשעללחיצה

שתעברו.השונים

והימניהשמאלי Ctrlה-במקשיהשתמשו

לשמירה,המשחקתפריטאתלהציגכדי

לגשתגםתוכלומשחק.טעינתאויציאה

שלכם,בתוצאהבתלותהבונוסים.לדף

שלביגםכמומשחקסרטונילשחררתוכלו
ראיתם.לאשעדייווסרטוניםבונוס

ששוחררוהכלוביםמספר
-~·:·· · -:• .. 



ריימן

היהכברהואריימן.אתבפניכםלהציגצריכיםלאכנראנחנו
אםאפילוגדול,כוכבהואכיוםקודמים.פרקיםבשניהגיבור

ומסתובבתנומותתופסהזמןכלהואכך.מתנהגממשלאהוא
היום!שללבוערטובהדוגמה-שלוהחבריםעם

ל 1ג 1מ

לאחייו:תפקידאתסוףסוףקיבלריימןשלטובהכיהחבר
הלומיםשלהצ'יףאגורה,אתבטעותבולעשהוארק

להשיגבניסיוןאחריורודףהלומיםצבאכלבנוסף,השחורים,
אמיתי!אופיתפקידבחזרה.שלוהבוסאת

מרפי

שעלההזההיצורטיפשותו,למרותושחצן.מגוחךירוקבקבוק

לכךהיחידההסבר-המאמןתפקידאתלתפוסהצליחלגדולה
מבישה!*חוטיםמשיכתהוא

עלמקבלאינוהזהלמשתמששהמדריךלציידרוציםאבחנו *
האלה.להערותאחריותעצמו

שלנבטנונעולהמשחקרובאתשמבלהומושחתמופרעיצור

מעוותכךכלמוחישלאגורהאותו.בלעשזהמכיווןמוגרל,
שזיפים,מיץלשתותגלובוקסאתלהכריחמצליחשהואכך

השליטהיכולתאתלאבדשלנוהאומלללחברולגרום

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 • 

! usive VIP Zone וGain access to the exc • 
! y וSign up now and receive 200 Lums to spend immediate • 

ln addition you will discover : 

• 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 

on't wait any longer ! log on to ס
WWW.RAYMANZONE.COM 

! un זNOW and join the 

CREOITS 
Xavier Plagnal 

ette ווJerome co 
Olivier Barbier 
Yann Leclerc 

Art director 
Celine Tellier 

Lead Gharacter designer 
Stephane Zinettl 

Graphic Technical Oirectors 
Celine Tellier 
Avlamy Ramassamy 

Time Ginematics וRea 
irector ם

Alexandre de Broca 

strator וilll 
Eric Peiatan 

Lead Programmers 
Olivier Didelot 

Producers 
med Boukhelita וAl 

Pauline Jacquey 
Programmers 
Alain Robin 
Daniel Raviart 
Franck Delattre 
Frederic Bourbon 

Rowe זןLucia 
ckrfstciphe Garrigues · 

m!nique Duvivier סD 
ois Queinnec ~ Fian 

Christqphe Roguet 

coordinator 
Diane Bernard 



Graphists - sfx 
Corinne Bouvier 
Xavier le Dantec 
Jerome Lionard 

Layout director 
Mathieu Breda 

Pre-rendered 
sequencesanimators 

Michel Guillemain 
Thomas J. Anderson 
Gilles Monteil 
Veronique Lacombe 
Eric Branz 
Wilfried Ayel 
Sonia Pronovost 

rangois Cote 

Guitar-hero 
Fran~ois Queinnec 

Audio production 

' Madder ' 
l11 זPerformed by Groovo Armn 

Courtesy of Jive Electro 

Written by 
/ Michael Daniels/K. Lee 

/ J. White/C. Jenner 
Thomas Findlay 
Andrew Cocup Zomba 

. Music Publishing L TD 
Adm. By Zomba ( 
Enterprises lnc in the US 

,) and Canada 
Universal Music 

. Publishing LTD 
-Adm by Universal ( 

 Pס lygramו nternationaו
,. Publishing,INC 

Warner/Chappell 
) Music Ltd. (PRS 

behalf of חסAll rights 
Warner/Chappell 

. Music Ltd 
administered by 

. WB Music Corp 

Marketing 

roval Coordinators נןAp 
Milisavljevic הl מNlk 

o 1ווvo Coste זD 

EMEA Marketing team 
not וo Vo ווLldwl 
Salnl וlldo r!L וווo וC 

Judlt Bartn 
er וווJulien Ga 

Local Brand Managors 
) Amanda Butt (UK 

) Thorsten Kapp (GER 
) Helene Carbon (FR 

) Valeria Lodeserto (ITA 
) Oriol Rosel (SPA 

) Marcel Keij (NL 
) Kristina Mortensen (Scandinavia 

) ux וVanessa Leclercq (Bene 
) Yannick Theler (SWI 
) Nick Wong (Australia 
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WARRANTY 
pact rז) he co זUbi Soft guarantees to the original buyer of the prod8ct that 

t during a וdisc (CD) supplied with this product shall not show any fau 
. use period of ninety (90) days from the invoiced date ot purchase ו-norma 

. ,. t Ltd וiPlease return any defective product to; Ubi Soft Entertainme 
Chantrey Court, Minorca Road, Weybridge, Surrey, KT13 8DU together1with 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 
so exchange the product at וocation of purchase. You may a וthe date and 

. the place of purchase 

,, 1 lf a disc is returned without proof of purchase or after the warra.rty period has 
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 

ance of this sottware program, of this CD זוlutilisation, results and perfor 
and the documentation. Ubi Soft shall in no event be liable to you or. a th 'rd 

. tQ ·,.רfor indirect or consecutive damages, nor specific damages relativ 
the use or the wrongful use of this product and, .within the 

· aw, damages in case of bodily injury, ,even if וlimits provided by 
osses ו' r ס. has been informe<;J of such possible damages 

n![fJ.c סf legal claim
1
.(c סse ~ t · C, ~ y a<;_c;.epts ·tlf ווwh'o 

ottexeeOO:t ·cev'aiOe חliability of Ubi Soft f . purchase of 
/ 






