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Settings (asetused)
Menüü Settings parameetrite asetusi muutes saate auto sõidutulemusi parandada.
Nihutage asetuste muutmiseks ekraanil olevaid reguleerimisnuppe juhtpuldi
noolenuppude abil paremale või vasakule. Lehekülgede valimiseks vajutage nuppudele
L1 ja R1, mingi parameetri kõige madalama või kõrgema asetuse valimiseks aga vajutage
nuppudele L2 või R2. Teatud asetuste tegemine on võimalik vaid siis, kui olete autole
lisasid juurde ostnud.

RESPONSE (TOIME)
Steer (roolimine): rooli tundlikkus.
Accel (gaas): gaasipedaali tundlikkus.
Brake (pidur): pidurite tundlikkus.

BRAKE BALANCE (PIDURITE TASAKAALUSTAMINE)
Suurema pidurdusjõu määramine esi- või tagaratastele.

RIDE HEIGHT (KLIIRENS)
Auto kõrguse reguleerimine.

GEAR RATIO (KÄIGUKASTI ÜLEKANDESUHTED)
Käigukasti ülekandesuhete optimeerimine parema tippkiiruse või kiirenduse
saavutamiseks.

SPRING RATE (VEDRUDE JÄIKUS)
Vedrude jäikuse muutmine.

DAMPER (AMORTISAATORID)
Amortisaatorite summutusvõime reguleerimine.

TURBO BOOST (TURBOKOMPRESSOR)
Turbo abil saadava lisavõimsuse reguleerimine
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Parts Shop (varuosade pood)
Varuosade poest saate oma autole osta paremaid osi, alates mootoritest ja
summutitest kuni laternate ja helisignaalideni.

Power Up Tune: lisage oma autole võimsust mootori forsseerimise ning
summuti ja õhupuhasti vahetamise abil.

Drive Train Tune: parandage jõuülekannet, sidurit ja peaülekannet, vedrustust
ning pidureid, rehve ja velgesid paremate vastu vahetades nii
mootori jõudlust kui ka auto teelpüsivust.

Body Tune: parandage kere jäikuse suurendamise ja lisatorude
paigaldamisega auto teelpüsivust.

Aero Tune: muutke autokere mitmesuguste osade väljavahetamise ja
lisamise abil kergemaks ning suurendage samas suurel
kiirusel ilmnevat aerodünaamilist jõudu, mis auto vastu teed
surub.

Dress Up Tune: vahetage oma auto iluvõre, esilaternad ja helisignaal.

Colour Change: muutke oma auto värvi.

Sticker: ostke kleepsugaleriist autole sobiv kleeps.

Car Shop (autopood)
Autopoest saate osta nii uusi kui ka kasutatud sõidukeid. Auto müümiseks peate enne
autoomanik olema. Uute autode klassifikatsioon kuvatakse ekraani vasakule servale,
kasutatud autode klassifikatsioon ekraani paremale servale. Auto ostmine käib
samamoodi, nagu toimus uue auto ostmine päris mängu alguses.

RIVALS (vastased)
Andmed ja kirjelduse iga Quest-reziimil võidetud vastase kohta leiate andmebaasist
Rivals.

Vajutus nupule L1 ja R1 kuvab vastased, keda Te seni võitnud pole. Vajutus nupule L2
või R2 kuvab värviskeemi.

Vajutus nupule  võimaldab ekraanile tuua sõidustiili kirjelduse ja põhiinfo juhi kohta.
Vajutusega nupule  saate alustada võidusõitu hetkel valitud vastasega.
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QUICK RACE (KIIRVÕIDUSÕIT)
Võitke 100 vastast ilma kiiruspunkte (SP – speed points) saamata!

Mängureziimil Quick Race (kiirvõidusõit) panevad vastased üksteise järel Teid proovile.
Samas SP (kiiruspunktid) iga sõiduga ei uuene.

Valikuekraan „Base” pakub (sarnaselt Garaazile) 6 valikuvõimalust:

Start: avab esmalt raja valikuakna, seejärel aga
käivitab kiirvõidusõidureziimi.

Car Change (autovahetus): võimaldab demoautode hulgast endale
sõiduki valida, samuti saab kasutada neid
autosid, mille olete Garaazi salvestanud.

Settings (asetused): võimaldab häälestada auto asetusi.

Parts change (osade vahetus): võimaldab valida varuosi nende hulgast, mille
olete juba oma autole ostnud.

System (süsteem): avab menüü Save/Load/Options (salvestage/
laadige/lisad).

End Quick Race kiirvõidusõit lõppeb ning avaneb ekraan Mode
(kiirvõidusõidu lõpetamine): Select (mängureziimi valik).

Demo Car (demoauto): kui olete auto juba valinud, saate sellele
määrata sobiva Aero-stiili. Eri automudelitele
pakutakse erinevat arvu stiile.
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