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Võitle!

Põhimenüü

Gekidos pakub kõige enam lõbu avastamine, kuidas su tegelane oskab
võidelda. Iga tegelane valdab suurt hulka liigutusi, mis tulenevad põhinuppude
asetuste mitmesugustest kombinatsioonidest.

Põhimenüüsse sisenemiseks vajuta pärast sissejuhatust nuppu . Menüüs
valitava objekti märkimiseks kasuta suunanuppu ja seejärel vajuta valimiseks
nuppu või eelmise kuva juurde naasmiseks nuppu .
Gekido mängu käigus pane tähele lisavariantide tekkimist. Vali uusi variante
(uusi tegelasi!) tavapärasel viisil.

Ülestõstmine/kasutamine
Mingi eseme ülestõstmiseks liigu selle kohale ja vajuta kükitamise nuppu (
Eseme kasutamiseks (relvast tulistamiseks või millegi viskamiseks) vajuta
lööginuppu ( ).
Noa kasutamiseks vajuta nuppu .
Neid nuppe saab puldi konfiguratsiooni kaudu ümber reguleerida.

).

Põhienergiariba (The Main Energy Bar)
Põhienergiariba salvestab tegelase energiat. See kahaneb, kui tegelane saab
kolki, ja seda saab taastada energiaboonustega, nagu võileivad ja
esmaabipakid.

Valikud
Vali oma mängustiiliga sobiv konfiguratsioon: alates puldi tüübist ja
juhtimisviisist ning lõpetades mõningate valikutega, mis on siinkohal
tutvustamiseks liiga salajased. Selles menüüs kasuta valitava variandi
märkimiseks suunanuppu ja valimiseks nuppu . Kui pakutakse ka allvariante,
siis vali neid samamoodi. Eelmisse menüüsse naasmiseks vajuta nuppu .
Helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks kasuta vasakut ja paremat
suunanuppu.

Laadimine/salvestamine
Hävitamisriba (Wipeout Bar)
Hävitamisriba kasvab võitluse käigus. Kui see riba saavutab optimaalsuuruse,
saab võimalikuks hävitamisliigutus. Selle aktiveerimiseks vajuta ja hoia all
nuppu
, nuppu
, nuppu
ja nuppu
.
Urban Fighters võimaldab kogu aeg hävitamisliigutust kasutada. Aga selle
kasutamiseks peab olema piisavalt jõudu, muidu kulutab see kogu energiavaru
ära.
Hävitamisliigutus toimib erinevalt, olenevalt sellest, millises re•iimis mängid.
Arena, Team Battle, Shadow Fighter, Survival, Street Gang Battle võimaldavad
mõnda hävitamisliigutust teha ainult siis, kui hävitamisriba on täispikkusega.

Jälgi, kuidas Gekido mäng sul edeneb, kasutades võimalust oma mänguseisu
salvestamiseks. Võid salvestada oma head tulemused või säilitada algusesse
tagasi pöördudes kõik uued tegelased ja avanenud liikumisviisid.

Automaatsalvestamine
Kui lülitad sisse automaatsalvestuse (Auto Save ON), on võimalik salvestada
automaatselt kõik head tulemused, uued tegelased ja avanenud liikumisviisid.

Keelevalik
Kui mängu avakaadrid on ette mängitud, avaneb keelevaliku kuva. Vali keel,
milles sulle edaspidi kogu mängus esinev tekst esitatakse.
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Urban Fighters
Urban Fighters viib sind läbi kogu Gekido loo. Tõsta rusikad püsti, sea vaade
silmade kõrgusele ja astu mööda ohtlikke tänavaid. Mine mööda Angela
röövijate vägivallajälgi ja ära jäta kivi kivi peale. Nüüd läheb asi tõeliselt
põnevaks!

Mängimine
Kui oled valinud mängureziimi, siis pead seejärel valima tegelase, keda sa
juhtima hakkad.

Ekraan

Arena Battle
Astu välja kolme mängija vastu nelja mängija jõukatsumises. Relvad,
jõukogumisvõimalused ja kaootilised sündmused panevad su osavuse proovile.

Shadow Fighter

HÄVITAMISRIBA

RAEVUTASE

VAENLASE
PÕHIENERGIARIBA RAEVURIBA RAEVURIBA

Oota, küll sa näed!

Lisaelud

Survival

Kõikides mängureziimides, välja arvatud Survival, on 3 lisaelu. Need jagunevad
kõigi inimmängijate vahel. Survival lisaelusid ei paku. Põhjus on selge: õpi
võitlema!

Oota, küll sa näed!

Kahe mängija Urban Fighter
TEAM BATTLE
Oota, küll sa näed!
STREET GANG BATTLE
Oota, küll sa näed!
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Mängu alustamine

USHI
,
,
,

,

,

kerge löök, kerge löök, kerge löök, kerge löök
jalahoop, tugev löök
tugev löök, tugev löök
hüpe + tugev löök
kerge löök + jalahoop
kerge löök + tugev löök

+
+
+
kükakil liigutused

,
,

,
,

,
,

liigutused õhus

vajuta liigutuse nuppu, hoides nuppu
(kükitamise nuppu) all
jalahoop
tugev löök, tugev löök, kerge löök, jalahoop
kerge löök, kerge löök, tugev löök, jalahoop
vajuta ühe korra nuppu
seejärel liigutuse nuppu
jalahoop
tugev löök
kerge löök

1
2
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(hüppenuppu) ja

Võitlejad
TRAVIS
Travis liigub mängus edasi tänavakuttide stiilis löökidega.
Sündinud, relv käes, on Travis mees, kes ei tunne piire. Ta lööb
kiiresti, surmavalt ja hävitavalt. Ole valmis, Travis ründab
hoiatamata.
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Paigalda oma PlayStation’i mängukonsool selle kasutusjuhendi
järgi.
Pane mängu GEKIDO – URBAN FIGHTERS plaat plaadipessa ja
sule plaadipesa kaas. Ühenda juhtimispult ja lülita konsool sisse
(ON). Pane tähele! Ära ühenda seadmega ega eemalda seadmest
välisseadmeid ega mälukaarte, kui seade on lülitatud vooluvõrku.
Enne mängu alustamist kontrolli, kas su mälukaardil (MEMORY
CARD) on piisavalt vabu mäluplokke.
GEKIDO – URBAN FIGHTERS sobib järgmiste välisseadmetega:
analoogjuhtpult (DUALSHOCK), Multi Tap, mälukaart (MEMORY
CARD). Mängu saab mängida analoogjuhtpuldi (DUALSHOCK)
abil analoogre•iimis. Selleks vajuta analoogre•iimi (Analog mode)
lülitit. Analoogre•iimis põleb punane signaaltuli. Oma mängu
salvestamiseks peab mälukaart (MEMORY CARD) olema 1.
mälukaardipesas. Pea meeles: kui sul mälukaarti ei ole, siis sa ei
saa oma mängu salvestada.
Kui kasutad Multi Tap’i, siis ära unusta mälukaarti (MEMORY
CARD) mälukaardipessa panemast. Ühenda Multi Tap 1.
juhtpuldipessa. Kui kasutad Multi Tap’i, peab vähemalt üks pult
olema ühendatud juhtpuldipessa 1-A. Multi Tap’i kasutades ära
ühenda juhtpulte mujale kui üksnes Multi Tap’i puldipesadesse.
Ühenda juhtpult 1. juhtpuldipessa. Kahekesi mängimiseks ühenda
teine juhtpult 2. puldipessa.
Võid sissejuhatuse vahele jätta, vajutades nuppu . Siis tuleb ette
põhimenüü.
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ETTEVAATUST!
See CD-ROM sisaldab tarkvara PlayStationi koduvideomänguseadme jaoks. Ära
kunagi kasuta seda CD-d mõnel teisel seadmel, kuna see võib CD-ROMi kahjustada. See CD-ROM vastab Euroopa turu tarbeks mõeldud PlayStationi tehnilistele
iseärasustele. Seda ei saa kasutada PlayStationi Euroopa-välistel versioonidel. Loe
PlayStationi instruktsioon hoolikalt läbi, et kasutamisel mitte eksida. Kui asetad CD
PlayStationisse, jälgi, et sildipool jääks ülespoole. CD käsitsemisel ära puutu CD
pinda, vaid hoia servadest kinni. Hoia CD puhta ja kriimustusteta. Kui kettapind
läheb mustaks, pühi see pehme riidega õrnalt puhtaks. Ära jäta CD-ROMi soojusallikate lähedusse, otsesesse päikesevalgusse ega liigniiskuse kätte. Ära kasuta
mõranenud ega deformeerunud, samuti mitte liimainega parandatud CD-d, kuna
selle tagajärjel võib seade kahjustuda.

MICHELLE
Michelle’i nõtkes kehas on peidus sõjaväelise väljaõppega
raevukas võitleja, täiuslikult löögivalmis, täiuslikult tasakaalus.
Kui tuleb asuda lähivõitlusse ülekaaluka vastasega, saavutab
Michelle kiire ja hävitava edu.

TETSUO
Keegi ei tea, millega Tetsuo, oma õpetaja ustav kaaslane, võib
hakkama saada, kui tal tuleb oma Touko-shin-stiilis võitluskunst
käiku lasta. Pealtnäha paistab ta olevat kärsitu ja peaaegu
pillavalt jõuline.

HOIDKE TERVIST!
Tervise huvides tuleb iga mängutunni järel 15 min puhata. Hoidu mängimast, kui
oled väsinud või vähe maganud. Mängi alati hästi valgustatud ruumis ja püüa teleriekraanist võimalikult kaugel olla. Mõned inimesed saavad epilepsiahoo, kui näevad
sähvivat valgust igapäevases ümbruses. Need inimesed võivad kogeda haigushoogu, kui vaatavad telerit või mängivad videomänge. Isegi inimesed, kel pole haigushooge kunagi olnud, võivad sattuda avastamata epilepsia seisundisse. Käi enne
videomängude mängimist arsti juures, kui Sul esineb järgmisi sümptomeid: peapööritus, kahelinägemine, lihaste tõmblemine, muud tahtmatud liigutused, ümbrusetaju
kadu, vaimne segiolek ja/või krambid.

USHI
Ushi jõud on legendaarne. Kui selles mehes peitubki raev, on
see peidetud sügavale, kuna Ushi jääb igas olukorras
rahulikuks. Oma õpilasel Tetsuol ei ole Ushi jõudnud neid
omadusi veel korralikult välja arendada, aga ta ise näitab üles
hiilgavat võitlusoskust.

Lisavõimalused
PIRAATLUS
Selle mängu osaline või terviklik kopeerimine ning registreeritud kaubamärkide loata
kasutamine võib lõppeda kriminaalsüüdistuse algatamisega kriminaalkoodeksi
alusel. Piraatkopeerimine avaldab negatiivset mõju nii mängu ostjale, valmistajale,
avaldajale, tootjale kui ka edasimüüjale. Arvates, et see mäng on loata kopeeritud
või kui Sul on vastavat infot loata kopeerimiste kohta, võta ühendust meie klienditeenindusega, mille number on antud võõrkeelse kasutusjuhendi lõpus.

Selle mitme tegelasega mängu lõpus avanevad uued mängureziimid ja uued
tasemed, ilmuvad uued tegelased ja saladused, nii et ole valmis end proovile
panema.
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