
Indhold:

ProJaX-spillearena med startplade, arenaplade, 5 ProJaX, bold,
ProJaX-holder, 3 ProJaX-kort, 10 ID-ringe.

Første gang du spiller

Løsn skruen i batteridækslet, og fjern dækslet. Isæt batterier af typen
3 x LR6 som vist, og kontroller, at symbolerne + og – på batterierne
svarer til mærkerne på batteridækslet.

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER

Gem batterioplysningerne for fremtidig reference. 
ADVARSEL:
1. Følg altid brugervejledningen nøje. Brug kun batterier af den

specificerede type, og sørg for, at polerne (+ og -) vender rigtigt.
2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- med

alkalinebatterier.
3. Fjern altid "døde" eller brugte batterier fra produktet.
4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en

længere periode.
5. Strømterminalerne må ikke kortsluttes.
6. Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager lokale

elektriske forstyrrelser, eller påvirkes heraf. Nulstil om
nødvendigt ved at slukke og tænde igen eller ved
at fjerne batterierne og sætte dem i igen.

7. BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. FORSØG
ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

Sådan opstiller du spillearenaen

1. Placer arenapladen på en jævn overflade.
2. Placer spillearenaen ved siden af arenapladen.
3. Tænd for spillearenaenheden ved at trykke på knappen “Select“.

Nullerne på skærmen kører rundt, og lysene blinker.

Lås

Knappen
"Select"

Arenaplade

Startplade

Sådan spiller du i spillearenaen

Lad kampene begynde! Der er tre enkle trin:

1. Vælg et spil.
2. Indtast kode og (evt.) antal spillere.
3. Tryk på startpladen for at begynde!

2. Sådan angiver du koden

Dine ProJaX fungerer som nøgler til at låse spillene op. Angiv
spilkoden i spillearenaenheden på følgende måde:

● Placer en ProJaX i låsen.
● Skift det første roterende "0" til det første tal i spilkoden. Drej din

ProJaX med uret for at tælle frem eller mod uret for at tælle ned.
● Når det korrekte tal vises på skærmen, skal du trykke på "Select".

Du kan nu skifte det næste tal.
● Gentag proceduren, indtil du har angivet alle fire tal. Du hører en

lyd, der bekræfter, at spilkoden nu er angivet.

3. Sådan starter du spillet!

Tryk på knappen øverst på startpladen for at begynde!

Visse spil kræver, at du angiver antal spillere. I så fald blinker skærmen
igen. Angiv antal spillere (fra 1 til 6) på samme måde, som du angav
spilkoden, og tryk på "Select".

Hvis du skifter mening

Hvis du kommer til at angive en forkert kode eller ønsker at genstarte
spillet, skal du blot trykke på knappen "Select" og holde den nede,
indtil du ser de roterende nuller igen. Du kan nu angive en ny kode.
Hvis der ikke angives nogen kode, går spillearenaen i "dvale". Tryk på
"Select" for at spille igen.

ProJaX-regler

Hvordan gør jeg?

Du skal selvfølgelig forsøge at vinde. For at vinde skal du få 
dine fem ProJaX ud af spillearenaen først.

Grundspil:

● Lav en Quick Flick for at finde ud af, hvem der starter.
● Kast bolden op i luften. 
● Saml en af dine ProJaX op med din kastehånd uden at flytte de

andre ProJaX.
● Grib bolden med den samme hånd.
● Bolden må ikke ramme noget først.
● Åbn kortene, hvis du har nogle.
● Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.

Hvordan gør jeg det?

1. Find en modstander og et fladt spilleareal.
2. Læg kamparenaen ud, eller afmærk et spilleområde.
3. Vælg 5 ProJaX og op til 3 tilhørende ProJaX-kort til at spille med.
4. Find ud af, hvem der skal starte med et Quick Flick (se "Quick

Flick").
5. Quick Flick-vinderen tager alle spillernes ProJaX, og lader dem

forsigtigt falde ned på spilleområdet samtidig.

ProJaX i arenaen ProJaX på gulvet

6. Quick Flick-vinderen starter. Følg reglerne for "Grundspil".
7. Hvis det lykkes dig at tage en ProJaX, så placer den foran dig

uden for spilleområdet. Du kan vælge, om du vil åbne et
tilhørende kort (se "Kort").

8. Hvis du flytter en anden ProJaX eller ikke griber bolden, kan du
sætte din ProJaX tilbage i spillet med et "Drop" (se "Lav et drop").
Hvis du flytter to andre ProJaX, når det er din tur, skal du også
sætte en af de ProJaX, du allerede har vundet, tilbage i spillet!

9. Hvis du ikke kan tage en ProJaX, skal du lade den være, hvor den
lander på spilleområdet.

10. Hvad enten du tager en ProJaX eller ej, fortsætter spillet med
spilleren til venstre.

11. I alle de efterfølgende runder kan du anvende de kort, som du
tidligere har åbnet med ProJaX.

12. Spil, indtil en spiller har fjernet alle sine ProJaX fra spilleområdet.

Du må ikke:

● Flytte rundt i spilleområdet – du skal blive siddende, hvor du
sidder.

● Bruge to ens ProJaX i et spil.

ID-RINGE

Tilpas dine egne ProJaX-hold med ID-ringene! Brug andre ID-ringe
end modstandernes, så du ved, hvilke ProJaX der er dine.

Quick Flick

Dette er en vigtig del af spillet, fordi det er en stor fordel at starte
først! 
1. Hver spiller lægger alle sine ProJaX i hånden.

2. Kast dine fem ProJaX op i luften, vend hånden, og grib grib så
mange af dem, som du kan, på bagsiden af hånden (knosiden).
Prøv at gribe alle fem!

3. Den, der griber flest, starter spillet. Hvis det bliver uafgjort,
gentages Quick Flick, indtil der er en vinder.

KORT

Når du mestrer grundspillet, ligger hemmeligheden bag ProJaX i,
hvordan du spiller dine kort.

1. Sådan vælger du et spil

I vejledningen til spillearenaen er alle spil beskrevet. Der er flere
forskellige typer med forskellige antal spillere og ProJaX. Spillene
er angivet med følgende symboler:

Nødvendigt
antal spillere.

Nødvendigt
antal ProJaX.

Nødvendigt
antal kort. 

Spil på tid.

Kan både spilles
på og uden for
arenapladen.

Skal spilles på
arenapladen.

* Bemærk: Hvis en af korttyperne er streget ud ved siden af dette sym-
bol, f.eks. Restriction, kan du ikke bruge denne korttype i
det pågældende spil. Hvis antallet af kort er "0+", kan du
bruge lige så mange kort, du vil, eller slet ingen kort.

Vælg det antal ProJaX, du skal bruge, og følg instruktionerne for, hvor
de skal placeres.
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ACTIVITY3

Thump catching hand on thcat

Thumper

ACTIVITY3Symbol: Korthyppighed:
Kortets egenskaber = Almindelig
Kortets effekt = Sjælden
ProJaX-hold = Yderst

sjælden

6.  Boing

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. På skærmen vises tal fra 1-4 og
tilbage igen. Når det bliver din tur, kan du kun spille et kort med
en effektværdi, der svarer til tallet på skærmen på det pågældende
tidspunkt.

2-6 5 3

7.  Tri Hard

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Inden spillet startes, skal spillerne
beslutte, om de skal bruge et kombineret spil kort eller spillernes
individuelle kort. Sorter kortene i tre bunker – aktivitets-,
begrænsnings- og strategikort. Der behøver ikke at være
samme antal kort i hver bunke. Bland kortene, og læg hver
bunke med forsiden nedad.

Tryk på startpladen, når det bliver din tur, og tag et kort fra den
bunke, der svarer til farven, som lyser, f.eks. gul = aktivitet, eller
vælg et kort, hvis symbolet "????" vises. Du skal spille dette kort
med det samme, og derefter lægge det væk. (Lav en bunke til
brugte kort for hver type kort). Hvis du løber tør for kort, skal
du blande bunken med brugte kort og bruge den igen.

2-6 5 Alle tilgængelige kort

8.  The Pit

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen for at begynde.
Tallet, som vises på skærmen i spillearenaen, ændres hele tiden i
løbet af spillet. Det er kædet sammen med det tilsvarende tal på
arenaen, der er en kampplads. En ProJaX med et eller flere ben på
en kampplads kan ikke flyttes eller tages, før tallet ændres igen.

2-6 5 0+

9.  ProJaX Bingo 

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det bliver
din tur. På skærmen vises et nummer. Hvis du eller en anden har
en ProJaX, der svarer til tallet (nummeret på hver ProJaX står på
bagsiden af kortene), kan den fjernes gratis. Hvis tallet svarer til
et af de 5 tal på bagsiden af dit eller en andens spillekort, kan
det pågældende kort låses op gratis. Du skal tage den matchende
ProJaX eller låse det matchende kort op inden for tidsfristen.
Hvis arenatimeren løber ud, gælder det gratis træk ikke. Du kan
oven i købet genaktivere et kort, der har været brugt! Uanset om
tallet hjælper dig eller ej, fortsætter din tur som normalt bagefter.

2-6 5 3

10.  Battle Field

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil ProJaX som normalt. Tryk på startpladen, når det bliver din tur.
Hvis du hører lyden af en laser, kan du angribe en anden spillers
ProJaX ved at slå til den med fingeren - væk fra din ProJaX eller
mod en anden spillers ProJaX. Hvis en ProJaX slås ud af arenaen,
erstattes den med et "drop". Hvis der lyder tre alarmlyde, må du
trække det antal ProJaX tilbage, som vises på skærmen. For at
trække en ProJaX tilbage skal du flytte den til et ledigt felt.

Hvis du ikke hører nogen lyd, udføres der ingen handling i
omgangen.

Du skal i alle tilfælde fortsætte din tur som normalt bagefter.

2-6 9 1-7

11.  Half and Half

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det bliver
din tur. Lysene i den ene side af arenaen tændes, og du hører
en lyd fra højttaleren. Du kan kun fjerne ProJaX fra den oplyste
halvdel af arenaen.

2-6 5 3

12.  Squads

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX, men sæt tre ekstra ProJaX foran dig
som en reservebænk. Kald dem 1, 2 og 3. Hvis du ikke kan tage en
ProJaX, når det bliver din tur, får du en ny chance ved at trykke på
startpladen. På skærmen vises et tal. Hvis det er 1, 2 eller 3, kan du
prøve at tage en ProJaX fra arenaen igen ved at kaste en ProJaX
med samme nummer fra reservebænken i stedet for bolden. Hvis
du allerede har brugt reservespilleren med det nummer, får du ikke
den gratis tur. Når du kaster et 0, kan du vælge, hvilken ubrugt
reserve du vil spille med.

Spillet fortsætter mod venstre efter din tur.

2-6 5 (+3) 0+

13.  Teleport

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det bliver
din tur. Hvis du hører lyden af en teleporter, må du flytte en af
dine ProJaX til et ledigt felt, og derefter er det din tur som normalt
(du skal flytte din ProJaX, uanset om det er til din fordel eller ej).

2-6 5 3+

14.  Bounce

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Når du hører lyden af en bold,
der hopper, kan den spiller, hvis tur det er, lade bolden hoppe én
gang, før han eller hun griber den. Spillet fortsætter som normalt.

2-6 5 0+
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Hvad betyder alle de sjove symboler?

Hvilken forskel er der på kortene?

Der er tre typer kort:

3

Push a ProJaxx between 2 knuckles of 
Pincushion Popper

Restriction
ACTIVITY

2

Let ball bounce twice before catching.
2’s Up

2

Bring a splatted TransformaJaxx back to life.
Reviva

STRATEGY
Restriction

ACTIVITY
STRATEGY

Begrænsnings-
kort reducerer
spillernes
bevægelses-
muligheder,

f.eks.
ProJaX-pop.

Aktivitetskort
viser en ekstra
bevægelse, som
spilleren må
udføre, når det
er spillerens tur,

f.eks.
To hop.

Strategikort
giver dig
mulighed for at
påvirke spillet,  

f.eks.
Pust nyt 
liv i.

Hvornår kan jeg bruge kortene?

Hvert kort tilhører et af ProJaX-holdene. For at bruge et kort skal
du "åbne" det ved at tage en ProJaX fra det tilsvarende hold ud i
spillearenaen. Kortet kan så bruges mod en anden spiller, eller du
kan bruge det hver gang det er din tur.

Åbn et kort:
● Fortæl de andre spillere, hvilket af dine kort, der er åbnet.
● Udfør det, som kortet viser.
● Når kortet er brugt, skal det vendes med forsiden opad. 

Du kan ikke bruge det mere i dette spil. 

Du kan bruge op til tre forskellige kort i et spil. Vælg dem med
omhu! Læg kortene foran dig med forsiden nedad.

En spiller kan kun have et kort på sig ad gangen. Du kan f.eks. ikke
spille et aktivitets- og strategikort mod den samme spiller i samme
omgang.

HVAD NU HVIS …?

… Jeg har flyttet en anden ProJaX med hånden eller bolden?

Lad den ProJaX blive, hvor den er, så længe den har to eller flere
ben i spilleområdet/-arenaen. Hvis du støder en ProJaX ud af
spillearenaen, så lad den komme ind igen med et "drop".

… Jeg ønsker at spille med flere ProJaX og kort?

… Min ProJaX ligger på en anden ProJaX (Piggy backing)?

Hvis din ProJaX lander oven på en anden, så den
ikke rører spillearenaen, er det en "Piggy Backing".
Du skal prøve at få fat i den uden at flytte nogen af
de andre ProJaX. Hvis det lykkes (du behøver ikke
kaste bolden), kan du beholde den og åbne et
tilhørende kort.

Hvis du tager en ProJaX, men skubber til en
anden samtidig eller taber den, skal du sætte den
tilbage i spillet med et "drop".

Drop

Hvis du skubber til en anden ProJaX, når du tager en, skal den, du
tog, lægges tilbage i spillearenaen af spilleren til højre for dig.

For at lave et "drop" skal du holde din ProJaX over spillearenaen 
i strakt arm, lukke øjnene og slippe den!

BRUG AF ARENAEN

ProJaX-arenaen er det ultimative sted for en kamp.

Zoner
Areanaen er opdelt i flere zoner. Visse kort giver zonerne ekstra effekt.

Kapsler
Hvis du skubber til eller taber en ProJaX uden for spillearenaen, skal
du lægge den tilbage i den kapsel, der er nærmest det sted, hvor den
røg ud.

Hvis alle kapslerne er fulde, så sæt en ProJaX ind med et "drop".

Hvornår er en ProJaX uden for arenaen?

Når en ProJaX kun har to eller færre ben inde på arenaen, er den ude
af spillet. Anbring den på den nærmeste kapsel.

MINER

Skab en eksplosiv atmosfære med minerne! De er ProJaX, som du
kan indstille til at eksplodere ved berøring!

21

Klargøring af mine Klargjort mine Eksploderende mine!

Minerne tæller ikke med som en del af dine fem ProJaX under spillet.
Sæt minerne ind i spillet, når du åbner et kort, der giver dig ret til at
bruge dem. Følg instruktionerne på kortet.

Hvis en mine springer, når det er din tur, skal den erstattes med en af de
ProJaX, du allerede har erobret.

Gør minerne personlige ved at anbringe ID-ringe på dem. Pas på, at du
ikke forhindrer minen i at åbne sig!

ProJaX' UDVIKLING

ProJaX har været under udvikling i tusinder af år. De er meget
velorganiserede og har forskellige evner. Det er en mand-til-mand
udfordring. Din hurtighed, dygtighed og ProJaX mod dine
modstandere. Spillet er baseret på et enkelt spil, hvor du skal kaste
en bold, fjerne ProJaX fra arenaen og bruge effektkort. Det lærer du
hurtigt. Men vil du nogensinde mestre spillet ligesom ProJaX?

ProJaX-arenaspil

1.  Count Out

Vinderen: Den, der har flest ProJaX, når timeren stopper,
har vundet.

Spil et almindeligt spil ProJaX. De kort, du spiller, må kun have
samme eller lavere effektværdi end det tal, der vises på skærmen
i spillearenaen på det pågældende tidspunkt. Når nedtællingen
når nul, kan der ikke spilles flere kort. Hvis du har kort tilbage,
skal du trække dem fra det antal ProJaX, du har, for at få din
endelige score.

2–6 5 3+

2.  Traffic Lights 

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det
bliver din tur, og vent på, at der vises en farve. Du kan kun
spille kort med samme farve som det lys, der vises, f.eks.
grønt lys = strategikort.

2-6 5 6

Arena

Zoneområder
f.eks. "Zone 2"

Kapsler
f.eks. "kapsel 4"

Zonenumre
f.eks. "3"

3.  Power Up

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det bliver din
tur. Tallet, der vises på skærmen, angiver den højeste effektværdi på
de kort, der kan spilles.

2-6 5 5

4.  Choosey

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Bland dine 4 kort, og læg dem med
forsiden nedad foran dig. Kortet yderst til venstre er nummer 1, og
kortet yderst til højre er nummer 4. Når du tager en ProJaX, skal du
trykke på startpladen. Der vises et tal på skærmen. Det matchende
kort låses nu op og kan vendes om og spilles med det samme eller
senere, når det er din tur, selv om det ikke matcher den ProJaX, der
er fjernet. Hvis der vises et tal, som du allerede har spillet, skal du
blot ignorere kortet og spille videre som normalt.

2-6 5 4

5. All For One

Vinderen: Den første, der tager sine 5 ProJaX tilbage,
har vundet.

Spil et almindeligt spil ProJaX. Hver spiller vælger et aktivitets-,
begrænsnings- eller strategikort. Når du tager en ProJaX, skal
du trykke på startpladen. Du kan se et lys, der låser dit kort
med samme farve op: rød, grøn eller gul. Du skal spille dette
kort mod en anden spiller – du kan ikke bruge dine egne kort
til dig selv. Du kan spille dine kort, når som helst det er din tur,
når først kortet er låst op, men du skal spille dem alle, før du
kan fjerne din sidste ProJaX. Vælg dine kort med omhu!

2-6 5 3
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Antal ProJaX Antal kort

Grundspil 5 pr. spiller 3 pr. spiller

Avanceret spil 7 pr. spiller 4 pr. spiller

Superavanceret 9 pr. spiller 5 pr. spiller
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25.  Carousel

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Hvis du hører lyden af en karrusel,
når det er din tur, kan du tvinge alle til at stå op og flytte sig i
urets retning, indtil du sidder, hvor du ønsker. Spillet fortsætter
fra denne nye placering.

2-6 5 3+

26.  Skyscraper

Vinderen: Den første, der får alle sine ProJaX tilbage, har vundet.
Kast alle spilleres ProJaX ind i arenaen som normalt. Idet der
startes med Quick Flick-vinderen, skal hver spiller trykke på
startpladen efter tur. Der vises et tal på skærmen, som svarer til
et af felterne i arenaen. Dette er dit felt. Når det bliver din tur,
skal du i stedet for at tage din ProJaX forsøge at flytte den til dit
felt. Næste gang det bliver din tur, skal du placere en anden af
dine ProJaX oven på den første ProJaX (kaldes "piggy-backing").
Derved dannes der en "skyskraber", og du skal forsøge at tage
begge ProJaX fra arenaen samtidig, næste gang det bliver din tur.

Hvis du vælter en anden spillers skyskraber, får spilleren begge
ProJaX gratis. Hvis dit felt er blokeret af en anden ProJaX, skal du
fjerne den og sætte den tilbage i spillet med et "drop".

2-6 6 3

Skyskraber

27.  Panic Stations

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage eller har flest
ProJaX tilbage, når tiden løber ud, har vundet!

Spil et almindeligt spil ProJaX. Den første spiller starter spillet ved
at trykke på startpladen, udføre bevægelsen så hurtigt som muligt,
og så trykke på startpladen igen, uanset om bevægelsen lykkes
eller ej. Næste spiller udfører sin bevægelse så hurtigt som muligt,
og trykker på startpladen igen. Tiden tæller nedad på skærmen.
Der er forskellige tidszoner, der hver især bliver kortere i løbet af
spillet. Hvis du bruger for lang tid i en zone, flytter timeren videre
til næste zone. Følgende symbol vises, når dette sker:

2-6 5 3+

Når timeren når nul, slutter spillet, så du skal være hurtig!

28.  Colour Code

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Når det bliver din tur, skal du trykke på startpladen og se, hvilken
farve og hvilket nummer der vises i arenaen. Alle, som har en ProJaX
med et eller flere ben inde i den matchende zone, kan forsøge at
tage en. Når alle med en ProJaX i de matchende zoner har haft deres
tur, skal du trykke på startpladen igen for at få vist en ny farve og et
nyt nummer, og proceduren gentages.

3-6 5

29.  Beam Up

Vinderen: Den første, der beamer sine 5 ProJaX ud af arenaen,
har vundet.

Spred dine ProJaX i arenaen som normalt. Når det bliver din
tur, skal du flytte en af dine ProJaX til et ledigt felt. Når du hører
"beam up"-lyden, når det er din tur, skal du fjerne alle ProJaX
fra felterne og give dem til deres ejere og derefter trykke på
startpladen. 

2-6 5

30.  Sandwich

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. På skærmen i arenaen vises en
talrække, f.eks. 1-5, der er fyldet i "sandwichen". Du må kun
forsøge at tage en af dine ProJaX fra en af de tilsvarende talzoner.
Tryk på startpladen i slutningen af din tur, og der vises en ny
nummersandwich.

2-6 6 3+

31.  Tag Team

Vinderen: Det første hold, der får deres 5 ProJaX tilbage ved at
spille sammen, har vundet.

Del spillerne op i hold med to i hver. Hver spiller kan vælge op til 3
kort, men disse kan ikke byttes mellem holdmedlemmerne. Spred
alle ProJaX som normalt. Vælg en spiller pr. hold, som starter spillet
og spiller, indtil I hører "tag"-lyden. Alle holdene skal så bytte, så
spilleren ser på. Holdet har kun tiden mellem de to "tag"-lyde til at
bytte over. Hvis holdet ikke når det, skal det blive, hvor det er. Hver
gang holdet hører lyden, skal der byttes.

4-6 5+ (pr. team) 3+ (pr. team)
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17.  Card Shark

Vinderen: Der første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX, men bestem, hvor mange
ekstra kort hver spiller skal have ud over de normale tre kort.
Hver spiller skal have lige mange kort. Vælg de tre kort, du
vil bruge under spillet, og spil som normalt. Når arenaen spiller
en bonuslyd, skal den spiller, hvis tur det er, spille et af sine
ekstrakort, næste gang det er spillerens tur. Når først det ekstra
kort er spillet, skal det lægges væk.

2-6 5 3+

16.  Chop 'n' Change

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Der vises en pil på skærmen, og spillet
skal gå i den retning, som pilen peger. Når du hører en lyd, skifter pilen
retning, og det gør spillet også. Den person, der spiller, når pilen skifter,
skal først spille omgangen færdig.

3-6 5 0+

18.  Quickfire

Vinderen: Den, der har flest ProJaX, når tiden løber ud,
har vundet.

Når det bliver din tur, skal du forsøge at tage en af dine ProJaX.
Du skal spille, så snart det er din tur. Hvis du venter i mere end
fem sekunder, mister du retten til turen. Når uret på skærmen
når "0", slutter spillet. Tæl dine ProJaX!

2-6 5

19.  Asteroids

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Når du hører lyden fra en
asteroidealarm, skal alle spillerne tage deres 3 ekstra ProJaX op.
Disse er spillernes asteroider. Placer på skift asteroiderne på kanten
af arenaen, og slå dem ind på midten (den spiller, hvis tur det er,
er sidste spiller). Fjern dine asteroide-ProJaX, når du har slået dem.
Hvis det lykkes dig at slå en af dine ProJaX ud af arenaen, kan du
beholde den. Returner andre spilleres ProJaX, som du har slået ud,
med et "drop". Når alle har spillet, skal du trykke på startpladen
for at fortsætte.

2-6 5 (+3) 0+

20.  Prisoner

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det bliver
din tur. Spillearenaen viser et tal mellem 1 og 9 eller en farve. Hvis
en ProJaX har to eller flere ben i en zone, som svarer til tallet eller
farven, er den fange i omgangen.

2-6 5 0+

21.  Colour Catcher

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det bliver din
tur. De farvede arenalys blinker. Tryk på startpladen igen, og se hvilke
farver den vælger. Når først farven er valgt, må du kun fjerne ProJaX
fra den eller de matchende farvezoner i arenaen.

2-6 5 3

22.  Swappit

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Når det er din tur til at spille, og du
hører en bytte-plads-lyd, skal du skifte plads med en anden spiller
(dog ikke den person, hvis tur det er næste gang). Din tur er slut,
selv om du ikke har kastet bolden.

3-6 5 3+

24.  Mailbox

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage ved at
"sende" ProJaX-mail til sig selv, har vundet!

Dette spil svarer til at e-maile en ProJaX rundt i arenaen ad tre
omgange: en til sendt post, en til serveren og en til indbakken.
Når det bliver din tur, skal du udføre "sendt post"-bevægelsen
ved at kaste bolden og samle eventuelle ProJaX op og placere
dem på et ledigt felt. Tryk på startpladen. Nu skal du foretage
"server"-bevægelsen ved at kaste bolden og samle den samme
ProJaX op fra feltet med én hånd og flytte den til et andet felt,
før du griber bolden. Tryk på startpladen igen. For at udføre
bevægelsen og tage din ProJaX skal du oprette en "indbakke"
uden for arenaen ved at holde den hånd, du ikke kaster med,
ned mod gulvet.

2-6 5

Kast bolden og kast din ProJaX ind i din "indbakke", og grib
bolden. Tryk på startpladen igen. Du kan nu beholde den ProJaX,
der er i din "indbakke".

Hvis det ikke lykkes for dig, når det er din tur, må du ikke trykke
på startpladen. Den næste spiller starter sin tur, der hvor det
gik galt for dig. Du skal f.eks. lægge din ProJaX tilbage på det
første felt, hvis det går galt for dig i forbindelse med en "server"-
bevægelse. Spilleren beholder den pågældende ProJaX, hvis han
eller hun kan tage den, og trykker på startpladen, hvorefter det er
næste spillers tur.

Sådan opretter du en "indbakke"

23.  Selector

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det bliver
din tur. Lysene slukkes i den ene side af arenaen, og du hører også
en lyd fra samme side af arenaen. Hvis lysene i venstre side er
tændt, må du kun kaste og samle op med venstre hånd. Hvis
lysene i højre side er tændt, må du kun samle op med højre hånd.

3-6 5 3+ Restriction
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15. Super Bounce

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil et almindeligt spil ProJaX. Tryk på startpladen, når det bliver
din tur. Der vises et tal på skærmen, og du kan lade bolden
hoppe lige så mange gange i omgangen – gratis!

2-6 5 0+
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Innehåll:

ProJaX-stadion med startkontroll, arena, 5 ProJaX, boll, ProJaX-hållare,
3 ProJaX-kort, 10 ID-ringar.

Första gången du spelar

Skruva upp skruven på batterifacket och ta bort luckan. Sätt i 3 x LR6-batterier
som bilden visar, och se till att + och – hamnar mot markeringarna i plasten.

Göra i ordning stadion

1. Lägg ut arenan på en plan yta.
2. Ställ upp stadionenheten alldeles bredvid arenan.
3. Slå på stadionenheten genom att trycka på "Select"-knappen. Nollorna

på skärmen snurrar runt och lamporna blinkar.

VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERNA

Behåll den här informationen för framtida bruk.
VARNING:
1. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd enbart de batterier som

anges och se till att du sätter i dem på riktigt sätt så att polerna + och –
stämmer överens.

2. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller standardbatterier med
alkaliska batterier.

3. Avlägsna svaga eller uttjänta batterier från produkten.
4. Avlägsna batterierna från produkten om du under en längre

tid inte ska leka med den.
5. Kortslut inte batteripolerna.
6. Om produkten orsakar eller påverkas av elektriska störningar ska den

avlägsnas från annan elektrisk utrustning. Starta om (stäng av och slå på
igen eller ta ur och sätt i batterierna) om det behövs.

7. ANVÄND INTE ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER. FÖRSÖK
ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN
DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADDNING.

Lås

"Select"-knapp
(valknapp)

Arena

Startkontroll

Spela i stadion

Låt spelen börja! Följ de tre enkla stegen:

1. Välj ett spel.
2. Ange koden och antalet spelare (om så behövs).
3. Tryck på startkontrollen och börja!

1.  Välja ett spel

Stadionhäftet innehåller alla spel. Det finns flera olika typer, beroende på
antalet spelare och ProJaX, och de visas av följande symboler:

2. Ange koden

Dina ProJaX fungerar ungefär som nycklar som låser upp spelen. Ange
spelkoden i stadionenheten så här:

● Placera en ProJaX i låset.
● Ändra första snurrande "0" till den första siffran i spelkoden. Vrid ProJaX

medurs om du vill få högre tal och moturs om du vill få lägre tal.
● När skärmen visar rätt siffra trycker du på "Select"-knappen. Nu kan

du justera den andra siffran.
● Gör så här tills du har angett alla fyra siffror. Då hörs ett ljud som

bekräftar att spelkoden har angetts.

3. Starta spelet!

Tryck på knappen ovanpå startkontrollen om du vill börja!

Antal spelare
som krävs

Antal ProJaX
som krävs

Antal kort
som krävs.*

Tidsbegränsat spel 

Kan spelas både på
och utanför arenan.

Måste spelas
på arenan.

* Obs! Om en av korttyperna visas överstrukna bredvid den här symbolen,
t.ex. Restriction, kan du inte använda den korttypen i spelet. Om
antalet kort är "0+" kan du använda hur många kort som helst eller
inga alls.

Välj det antal ProJaX som behövs och placera dem enligt instruktionerna.

I vissa spel måste du ange antalet spelare. I så fall blinkar skärmen igen. Ange
antalet spelare (från 1 till 6) på samma sätt som du gjorde med spelkoden,
och tryck sedan på "Select"-knappen.

Ändra dig

Om du anger fel kod eller vill börja om spelet från början, trycker du på och
håller ner "Select"-knappen tills du ser de snurrande nollorna igen. Nu kan du
ange en ny kod. Om du inte anger någon kod återgår stadionenheten till
viloläge. Tryck på "Select"-knappen om du vill spela igen.

ProJaX-regler

Vad gör man?

Försöker att vinna, så klart! Var den förste att få ut dina fem ProJaX från
arenan för att erövra segern!

Enkelt spel

● Gör en Quick Flick för att se vem som börjar (Se "Quick Flick" nedan).
● Kasta upp bollen i luften.
● Ta en av dina ProJaX med kasthanden, utan att vidröra någon annan

ProJaX.
● Fånga bollen med samma hand.
● Bollen får inte studsa på något.
● Lås upp korten om du har några.
● Den förste som får tillbaka sina 5 ProJaX vinner.

Hur gör man?

1. Leta upp en annan spelare och ett jämnt underlag
2. Lägg ut en stridsarena eller markera en spelplan.
3. Bestäm 5 ProJaX och upp till 3 matchande ProJaX-kort att spela med.
4. Bestäm vem som börjar genom en Quick Flick (se "Quick Flick" nedan).
5. Vinnaren av Quick Flick tar allas ProJaX och släpper försiktigt ner dem

på spelplanen samtidigt.

ProJaX på arenan ProJaX på golvet

6. Vinnaren av Quick Flick börjar spelet. Följ reglerna för "Enkelt 
spel" ovan. 

7. Om du lyckas ta en ProJaX placerar du den framför dig, utanför spelplanen.
Lås upp eventuellt matchande kort (se "Kort" nedan) om du vill.

8. Om du flyttar någon annan ProJaX eller inte fångar bollen, lägger du
tillbaka din ProJaX i spelet med ett "nersläpp" (se "Nersläpp" nedan). Om
du vidrör två andra ProJaX när det är din tur, måste du också lägga till-
baka en av dina redan vunna ProJaX i spelet! 

9. Om du inte tar någon ProJaX alls, måste den ligga kvar där den landat.
10. Oavsett om du har tagit någon ProJaX eller inte, går spelet vidare med

spelaren till vänster.
11. I alla följande omgångar kan du använda de kort som du har låst upp

med de ProJaX du har vunnit tidigare.
12. Spelet fortsätter tills någon spelare har tagit ut alla fem ProJaX 

från spelplanen.

Du får inte:

● Flytta dig runt spelplanen – du måste stanna kvar på din plats. 
● Använda två likadana ProJaX i samma spel.

ID-ringar

Skräddarsy dina egna ProJaX-lag med hjälp av ID-ringar! Använd andra
ID-ringar än de andra spelarna så att du vet vilka ProJaX som är dina.

QUICK FLICK

Det här är en av spelets viktigaste funktioner, eftersom det är en stor
fördel att börja!
1. Alla spelare: lägg alla fem ProJaX i handen.

2. Kasta upp dina fem ProJaX i luften, vänd på handen och fånga så
många som möjligt på handens baksida (där knogarna sitter). Försök
att fånga alla fem!

3. Den som lyckas få flest ProJaX på handen börjar. Om det blir oavgjort
fortsätter ni tills någon vinner.

KORT

När du bemästrat grunderna ligger spelets hemlighet i hur du spelar dina kort.
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35.  Speed Slap

Vinderen: Det gælder om at forbedre sin bedste tid.
Sæt dine ProJaX tæt ved startpladen. Hold bolden i hånden, og
tryk på startpladen med bagsiden af hånden. Vent på, at lysene
slukkes, og derefter skal du så hurtigt som muligt kaste bolden,
tage din ProJaX tilbage og trykke på startpladen igen for at
stoppe uret. Din tid vises på skærmen i arenaen. Hvis lysene
blinker, har du fået en ny highscore!

1+ 1

36.  Improver

Vinderen: Det gælder om at forbedre sin hidtil bedste
præstation.

Vælg en aktivitet, som du vil forbedre – måske et svært greb eller
en vanskelig bevægelse. Sæt dine ProJaX tæt ved startpladen.
Hold bolden i hånden, og tryk på startpladen med bagsiden af
hånden. Vent på, at lysene slukkes, og derefter skal du så hurtigt
som muligt kaste bolden, udføre aktiviteten og trykke på start-
pladen for at stoppe uret. Efter tre forsøg vises din bedste tid på
skærmen i arenaen.

1+ 1+

38.  Stacka

Vinderen: Den, der sidst sætter en ProJaX i midterzonen uden at
slå en ProJaX ud, har vundet.

Dette spil foregår kun inden for midterzonen i arenaen. Hver
spiller vælger en farve – grøn, gul eller rød. Grøn starter og skal
kaste bolden, placere alle ProJaX med alle tre ben helt inde i den
midterste zone og gribe bolden. Tryk på startpladen, efter at det
har været din tur, og arenaen lyser op med en af farverne for at
vise, hvem der er næste spiller (det kan godt være dig igen!). Den
næste spiller skal også placere en ProJaX i den midterste zone,
men kan også bygge opad. Hvis et eller flere ben på en ProJaX
falder uden for midterzonen, er din tur forbi. Den, som spiller den
sidst mulige ProJaX, har vundet. 

3 10+

39. Topspin

Vinderen: Snur din ProJaX, så du slår din hidtil bedste tid.
Tryk på startpladen, og alle snurrer deres ProJaX. Når den sidste
ProJaX holder op med at snurre, skal du trykke på startpladen
igen for at se, hvor længe den snurrede. Prøv at slå den bedste!

2+ 2+

40.  Whirlpool

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spred dine ProJaX som normalt. Når det er din tur, skal du trykke
på startpladen. Der vises et nummer, der svarer til en af kapslerne
i arenaen. Kapslen bliver en hvirvelvind! Du skal forsøge at tage
den af dine ProJaX, der er nærmest til hvirvelvindskapslen. Hvis
du taber din ProJaX uden for arenaen, skal den lægges tilbage til
hvirvelvindskapslen.

2-4 5

© 2003 Hasbro International Inc. Alle rettigheder forbeholdt. 
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37.  Sumo

Vinderen: Den, der har den sidste ProJaX tilbage i arenaen, har
vundet.

Bestem, hvem der skal starte med et Quick Flick, idet du bruger
alle dine 5 ProJaX og din store ProJaX. I et spil med to deltagere
vælger hver spiller en halvdel af arenaen. I spil med 3 eller 4
deltagere vælger hver spiller en fjerdedel af arenaen. Placer alle
dine 5 standard-ProJaX i dette område, dog ikke den ydre zone.
Tryk på startpladen, når det er din tur, og se hvilket tal mellem 1 og
3, der vises på skærmen. Du kan nu "droppe" din store ProJaX i
arenaen, mens du prøver at slå din  modstanders ProJaX ud. Blot et
ProJaX-ben uden for den ydre zone betyder, at den pågældende
ProJaX er "ude". Bliv ved med at prøve at slå dem ud!

2-4 5 (+1 stor ProJaX) 3+

32.  Black Hole

Vinderen: Den første, der får sine 5 ProJaX tilbage eller har taget
flest ProJaX, hvis alle andre sidder fast i centrum af
arenaen, har vundet.

Spred dine ProJaX. Alle ProJaX, som lander i centrum af arenaen,
skal flyttes i en lige linje ud mod næste zone. Spil som normalt,
men når du hører lyden af et sort hul, suges dine ProJaX ind mod
midten af arenaen. Suget er størst i den zone, der svarer til det
tal, der vises på skærmen, når du hører lyden. Alle ProJaX i denne
zone skal fjernes i en lige linje ind i næste zone mod midten af
arenaen (hvis en ProJaX står i vejen, stopper din ProJaX bagved
den). En ProJaX, som ender i midten af arenaen, kan ikke fjernes
uden hjælp fra et kort, der gør det muligt at flytte en ProJaX,
f.eks. Flickit.

2-6 5 3

33.  Pick 'n' Mix

Vinderen: Den, der hurtigst fjerner alle ProJaX på kortest mulig
tid, har vundet.

Placer en ProJaX i alle 17 farvezoner i arenaen, så der er mindst 2
ProJaX-felter imellem dem. Tryk på startpladen, så der vises en
farve og et tal i arenaen, f.eks. rød og 2. Du skal tage de ProJaX,
der er i zonen. Hvis det lykkes for dig, skal du trykke to gange
på startpladen. Hvis ikke, skal du trykke på den en gang. Hvis du
kommer til at skubbe til eller vælte andre ProJaX, mens du spiller,
skal du sætte dem tilbage på deres oprindelige plads. 

Når du er færdig, viser arenaen, hvor meget tid du har brugt.
Prøv at sætte ny rekord!

1 17

34.  Quick Clock

Vinderen: Den, der først får sine 5 ProJaX tilbage, har vundet.
Spil ProJaX som normalt. Når det bliver din tur, skal du trykke på
startpladen og tage en ProJaX tilbage så hurtigt som muligt. Når
du har taget din ProJax tilbage, skal du trykke på startpladen igen for
at stoppe uret. Din modstander gør det samme. Gentag proceduren,
indtil du har fjernet alle 5 ProJaX, og tryk to gange på startpladen
for at afslutte spillet. I arenaen vises tiderne for begge spillere. Den
hurtigste er vinderen!

2 5 3+
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6.  Boing

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. På skärmen visas tal från 1 till 4
och nedåt igen. När det är din tur kan du bara spela ett kort som har ett
kraftvärde som överensstämmer med det tal som visas på skärmen.

2-6 5 3

7.  Tri Hard

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. Innan ni startar bestämmer ni om
ni ska använda en gemensam korthög eller om ni ska använda era egna
kort. Sortera korten i tre högar – aktivitet, begränsning och strategi. Det
måste inte vara samma antal kort i varje hög. Blanda korten och lägg
varje hög med framsidan nedåt.

När det är din tur trycker du på startkontrollen och tar ett kort i den hög
som matchar lampan som lyser, t.ex. gul = aktivitet, eller välj valfritt kort
om symbolen "????" visas. Du måste genast spela kortet och sedan slänga
det (skapa en sakningshög för varje korttyp). Om korten tar slut blandar
ni sakningshögen och använder korten igen.

2-6 5 Alla tillgängliga kort

8.  The Pit

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina fem ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. Börja genom att trycka på
startkontrollen. Talet som visas på stadionskärmen ändras under spelets
gång. Det är kopplat till det matchande talet på arenan, som är en grop.
Om en ProJaX har ett eller flera ben i en grop kan den inte flyttas eller
plockas upp förrän talet har ändrats igen.

2-6 5 0+

9.  ProJaX Bingo

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När det är din tur trycker du på
startkontrollen. På skärmen visas ett tal. Om du eller någon annan spelare
har en ProJaX som matchar det här talet (titta på kortens baksida. Där finns
tal för varje ProJaX), kan ni ta bort den helt fritt. Om talet matchar ett av
de fem tal som finns på ditt eller någon annans kort, kan det kortet låsas
upp. Du måste ta den matchande ProJaX eller låsa upp det matchande
kortet inom tidsgränsen. Om stadiontiduret stannar räknas inte det fria
draget. Du kan också återaktivera ett kort som har använts förut! Oavsett
om talet hjälper dig eller inte, så är det din tur som vanligt sen.

2-6 5 3

10.  Battle Field

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela ProJaX som vanligt. När det är din tur trycker du på startkontrollen.
Om du hör ett "laserljud" kan du attackera en annan spelares ProJaX
genom att smälla till den med fingret så att den åker i väg från din
ProJaX eller träffar någon annans. Den ProJaX som slås ut från arenan
ersätts med hjälp av ett "nersläpp". Om du hör tre "alarmljud" kan du
dra tillbaka det antal ProJaX som visas på skärmen. Om du vill dra
tillbaka en ProJaX, måste du flytta den till en ledig kapsel.

Om du inte hör något ljud kan du inte göra något den omgången. 

Fortsätt sedan din tur som vanligt.

2-6 9 1-7

11.  Half and Half

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När det är din tur trycker du på
startkontrollen. Lamporna på den ena sidan av stadionenheten tänds och du
hör ett ljud från högtalaren. Det är bara ProJaX från den upplysta delen av
arenan som kan flyttas.

2-6 5 3

12.  Squads

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX, men placera tre extra ProJaX framför
dig som en avbytarbänk. Ge dem talen 1, 2 och 3. Om du inte kan plocka
upp en ProJaX när det är din tur, kan du få ytterligare en chans genom att
trycka på startkontrollen. På skärmen visas ett tal. Om det är 1, 2 eller 3 kan
du återigen försöka plocka upp en ProJaX från arenan genom att kasta den
ProJaX från din avbytarbänk som matchar talet, i stället för att kasta bollen.
Om du redan har använt det talet får du inget nytt försök. När du kastar 0
kan du välja vilken oanvänd avbytare som du ska spela med.

Efter att du har spelat, fortsätter spelaren till vänster.

2-6 5 (+3) 0+

13.  Teleport

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När det är din tur trycker du på
startkontrollen. Om teleporterljudet hörs flyttar du en av dina ProJaX
till en ledig kapsel och sedan är det din tur som vanligt (du måste flytta
ProJaX oavsett om det är till din fördel eller inte).

2-6 5 3+

14.  Bounce

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När du hör ett "studsljud" kan
spelaren som står på tur, låta bollen studsa en gång innan han fångar
den. Spelet fortsätter som vanligt.

2-6 5 0+

15.  Super Bounce

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. Tryck på startkontrollen när du
börjar. Ett tal visas på skärmen och du kan låta bollen studsa så många
gånger när det är din tur – helt fritt!

2-6 5 0+
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Vad är skillnaden mellan korten?

Det finns tre typer av kort:

3

Push a ProJaxx between 2 knuckles of 
Pincushion Popper

Restriction
ACTIVITY

2

Let ball bounce twice before catching.
2’s Up

2

Bring a splatted TransformaJaxx back to life.
Reviva

STRATEGY
Restriction

ACTIVITY
STRATEGY

Förstörarkort
minskar en
spelares rörelse, 

t.ex.
Nåldynan.

Aktivitetskort
visar ett
extradrag som
spelaren måste
göra under sin
omgång,

t.ex.
Dubbelt upp.

Strategikort ger
dig en chans att
påverka vad som
händer 
i spelet, 

t.ex. 
Återuppliva.

När kan jag använda kort?

Varje kort tillhör något av ProJaX-lagen. För att använda ett kort måste
du "låsa upp" det genom att ta ut en ProJaX från det matchande laget från
spelplanen. Kortet kan sedan användas mot en annan spelare, eller så kan
du spara det till en senare, valfri omgång.

För att låsa upp ett kort:
● Berätta för de andra spelarna vilket av dina kort som är upplåst.
● Gör det som står på kortet.
● Vänd kortet med framsidan uppåt när du har använt det. 

Du kan inte använda det igen under den här spelomgången. 

Du kan använda upp till tre olika kort under samma spel. Välj dem väl!
Placera korten framför dig med framsidan neråt.

En spelare kan bara få ett kort åt gången spelat mot sig, alltså kan inte du
eller någon annan spela ett aktivitetskort och ett strategikort mot samma
person i samma omgång.

VAD HÄNDER OM …?

… jag flyttar en annan ProJaX med handen eller bollen?

Låt ProJaX ligga där den ligger, så länge den har två eller flera ben på
spelplanen. Om du slår ut en ProJaX från spelplanen lägger du tillbaka den
med ett "nersläpp".

… min ProJaX "rider rygg"?

Om din ProJaX landar ovanpå en annan så att
den inte vidrör spelplanen heter det att den "rider
rygg". Du kan försöka ta tillbaka den utan att
vidröra någon annan ProJaX. Om du klarar det
(du behöver inte kasta bollen), får du behålla den
och låsa upp ett kort.

Om du tar tillbaka din ProJaX men också vidrör
någon annan, eller om du tappar den, lägger du
tillbaka den på spelplanen med ett "nersläpp".

NERSLÄPP

Om du slår till någon annan ProJaX när du tar en, måste den du tog
läggas tillbaka på spelplanen av spelaren till höger om dig.

För att göra ett nersläpp, håll din ProJaX på armlängds avstånd över
spelplanen, blunda och släpp!

ANVÄNDA ARENAN

ProJaX-arenan är den ultimata platsen för strid.

Zoner
Arenan är uppdelad i flera zoner. Tillsammans med vissa kort ger
zonerna dig specialkrafter.

Kapslar
Om du slår ut eller släpper ner en ProJaX utanför spelplanen, måste
du lägga tillbaka den på den kapsel som är närmast platsen där den
åkte ut.

Om alla kapslar är fullsatta, gör du ett nersläpp med din ProJaX.

När är en ProJaX utanför arenan?

En ProJaX med två eller färre ben på arenan är utanför. Placera den på
närmaste kapsel.

MINOR

Skapa en explosiv atmosfär med hjälp av minor! Minor är ProJaX som du kan
ställa in så att de exploderar när de vidrörs!

21

Preparera en mina En apterad mina En mina som
exploderar!

Minor räknas inte in bland dina fem ProJaX under ett spel. Placera
dem i spelet när du låser upp ett kort som låter dig använda mina.
Följ instruktionerna på kortet.

Om en mina detonerar när det är din tur lägger du tillbaka den på spelplanen
tillsammans med en av de ProJaX som du redan har vunnit.

Skräddarsy dina minor genom att förse dem med ID-ringar. 
Se bara till att det inte hindrar minan från att explodera!

PROJAX UTVECKLING

ProJaX-figurerna har utvecklats under tusentals år. De är mycket
välorganiserade och har många talanger. Det är en tuff utmaning: din
snabbhet, skicklighet och ProJaX mot dina motståndare. Kan du bli den första
som fångar alla dina ProJaX? ProJaX är baserat på ett enkelt bollspel där det
gäller att få bort sina ProJaX från arenan med hjälp av särskilda maktkort. Du
kommer att lära dig spelet på nolltid. Men kommer du någonsin att bemästra
ProJaX?

ProJaX-stadionspelen

1.  Count Out

Vem vinner? Den som har flest ProJaX när tiduret stannar vinner
spelet.

Spela en vanlig omgång med ProJaX. Korten du spelar kan bara ha
samma eller lägre kraftvärde än de tal som visas på stadionskärmen
under tiden. När nedräkningen når noll kan inga fler kort spelas. De kort
som du eventuellt har kvar dras ifrån det antal ProJaX du har, så får du
fram din slutliga poängställning.

2–6 5 3+

2.  Traffic Lights

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När det är din tur trycker du
på startkontrollen och väntar på att en färg ska väljas. Du kan bara
spela kort vars färg matchar den lampa som visas, t.ex. grönt ljus =
strategikort.

2-6 5 6

Arena

Zonområden
t.ex. "Zon 2"

Kapslar
t.ex. "Kapsel 4"

Zonnummer
t.ex. "3"

3.  Power Up

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När det är din tur trycker
du på startkontrollen. Talet som visas på skärmen är det högsta
kraftvärdet på kortet som du kan spela.

2-6 5 5

4.  Choosey

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. Blanda dina fyra kort och lägg dem
med framsidan nedåt framför dig. Kortet längst till vänster är nummer
1 och det längst till höger är nummer 4. När du lyckas plocka upp en
ProJaX trycker du på startkontrollen. Ett tal visas på skärmen. Det
matchande kortet blir nu upplåst och kan vändas och spelas i den här
eller nästa omgång, även om det inte överensstämmer med den ProJaX
som tagits bort. Om ett tal som du redan har spelat kommer upp,
struntar du i kortet och går vidare som vanligt.

2-6 5 4

5.  All For One

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. Välj ett aktivitetskort, ett
begränsningskort och ett strategikort. När du lyckas plocka upp en
ProJaX trycker du på startkontrollen. En lampa som låser upp ditt
färgmatchade kort lyser – röd, grön eller gul. Du måste spela det här
kortet för en annan spelare – du får inte använda dina egna kort
till dig själv. Du kan spela dina kort när som helst när det är din tur bara
de är upplåsta, men du måste spela alla innan du kan ta bort din sista
ProJaX. Välj korten noga!

2-6 5 3
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Vad är det för skillnad på korten?

ACTIVITY3

Thump catching hand

Thumper

ACTIVITY3Förklaring: Kortförekomster:

Kortets förmåga = Vanligt
Kraftvärde = Ovanligt
ProJaX-lag = Mycket

ovanligt

… jag vill spela med flera ProJaX och kort?

Antal ProJaX Antal kort

Enkelt spel 5 per spelare 3 per spelare

Avancerat spel 7 per spelare 4 per spelare

Superavancerat 9 per spelare 5 per spelare

05017i179  17/1/03  4:05 pm  Page 8
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25.  Carousel

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. Om du hör "Merry-go-round"-ljudet
när det är din tur, kan du tvinga alla att stå upp och flytta medurs ända
tills du sitter där du vill. Spelet fortsätter sedan från den här positionen.

2-6 5 3+

26.  Skyscraper

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka alla sina ProJaX.
Släpp ner allas ProJaX på arenan som vanligt. Quick Flick-vinnaren börjar
och sen trycker var och en på startkontrollen i tur och ordning. Ett tal
visas på skärmen och det matchar en av kapslarna på arenan – det är din
kapsel. När det är din tur hämtar du inte din ProJaX utan försöker flytta
den till din kapsel. Nästa gång det är din tur flyttar du en till av dina
ProJaX och placerar den på den andra så att den "rider rygg". Det här
blir till en "skyskrapa" och du måste försöka plocka upp båda dina
ProJaX från arenan tillsammans nästa gång det är din tur.

Om du välter omkull en annan spelares "skyskrapa" får de båda sina
ProJaX. Om din kapsel är blockerad av en annan ProJaX, tar du bort
den och lägger tillbaka den på spelplanen med hjälp av ett "nersläpp".

2-6 6 3

Skyskrapa

27.  Panic Stations

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX, eller som
har flest ProJaX när tiden går ut!

Spela en vanlig omgång med ProJaX. Den förste spelaren börjar spelet
genom att trycka på startkontrollen, flytta så snabbt som möjligt och sedan
trycka på startkontrollen igen, oavsett om han lyckades eller inte. Näste
spelare flyttar nu så snabbt som möjligt och trycker på startkontrollen igen.
Tiden räknas ner på skärmen. Det finns flera olika tidszoner och de blir
kortare ju längre spelet pågår. Om du tar för lång tid på dig i en zon går
tiduret över till nästa zon. En sådan här symbol visas när detta händer:

2-6 5 3+

När tiduret hamnar på noll slutar spelet så det gäller att vara snabb!

28.  Colour Code

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
När det är din tur trycker du på startkontrollen och tittar på den färg
och det tal som visas på stadionenheten. Den som har en ProJaX med
två eller flera ben i de matchande zonerna kan försöka att plocka upp
den. När alla som har en ProJaX i de matchande zonerna har haft sin tur,
trycker ni en gång till på startkontrollen och får en ny färg och ett nytt
tal och upprepar proceduren.

3-6 5

29.  Beam Up

Vem vinner? Den spelare som först skickar ut sina 5 ProJaX från arenan.
Sprid ut era ProJaX på arenan som vanligt. När det är din tur flyttar du
en av dina ProJaX till en ledig kapsel. När du hör "Beam Up"-ljudet när
det är din tur, tar du bort alla ProJaX från kapslarna och ger dem till sina
ägare och sedan trycker du på startkontrollen.

2-6 5

30.  Sandwich

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. På stadionskärmen visas ett
sifferområde, t.ex. 1–5, och det är fyllningen i "sandwichen". Försök att
plocka upp en av dina ProJaX inifrån en av de motsvarande sifferzonerna.
Tryck på startkontrollen i slutet av din omgång så visas en ny
"siffersandwich".

2-6 6 3+

31.  Tag Team

Vem vinner? Det lag som först får tillbaka sina 5 ProJaX genom att
spela tillsammans.

Dela upp spelarna i lag med två i varje. Varje spelare kan välja upp till 3
kort, men de kan inte bytas mellan lagmedlemmarna. Sprid ut ProJaX
som vanligt. Välj en spelare per lag som ska börja spelet och som spelar
tills ni hör "tag"-ljudet. Alla lag måste då byta så att den andra spelaren
får spela.

Ni har bara tiden mellan de två "tag"-ljuden på er när ni ska byta. Hinner
ni inte så fortsätter ni som förut. Byt varje gång ni hör ljudet.

4-6 5+ (per lag) 3+ (per lag)

32.  Black Hole

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX,
eller den som har flest ProJaX om alla andra är fast
i arenans mitt.

Sprid ut era ProJaX. De som landar i arenans mitt måste flyttas till
en rak linje och vara vända utåt mot nästa zon. Spela som vanligt,
men när ni hör "Black Hole"-ljudet sugs era ProJaX in mot are-
nans mitt. Insugningen är starkast i den zon som matchar det tal
som visas på skärmen samtidigt som ljudet hörs. Finns det några
ProJaX i den här zonen måste de flyttas till arenans mitt (om det
finns någon annan ProJaX som är i vägen, stoppas din ProJaX i
spåret bakom den). De ProJaX som hamnar i arenans mitt kan
inte flyttas utan hjälp av ett kort som tillåter att du flyttar ProJaX,
t.ex. Flickit.

2-6 5 3

33.  Pick 'n' Mix

Vem vinner? Den spelare som tar bort alla ProJaX på kortast möjliga tid.
Placera en ProJaX i alla 17 färgzoner på arenan och lämna mellanrum
så att minst 2 ProJaX får plats emellan. Tryck på startkontrollen. På
stadionenheten visas en färg och ett tal, t.ex. 2. Du måste nu plocka upp
din ProJaX från den zonen. Om du lyckas trycker du på startkontrollen
två gånger. Om du inte lyckas trycker du på den en gång. Om du
slår omkull några andra ProJax när du spelar placerar du dem rätt igen. 

I slutet av spelet visas det på stadionenheten hur lång tid det tog för dig.
Försök att slå rekordet!

1+ 17

34.  Quick Clock

Vem vinner? Den spelare som får tillbaka sina 5 ProJaX snabbare än
motståndaren.

Spela ProJaX som vanligt. När det är din tur trycker du på startkontrollen
och plockar upp en ProJaX så snabbt som möjligt. När du har lyckats
ta upp den trycker du på startkontrollen igen så stoppas klockan.
Motståndaren gör likadant. Upprepa det här tills ni båda har tagit bort
alla era 5 ProJaX och tryck sedan på startkontrollen två gånger för att
avsluta spelet. På stadionenheten visas båda spelarnas tider. Den som är
snabbast vinner!

2 5 3+
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17.  Card Shark

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX, men bestäm ett antal extra kort
som varje spelare får ha förutom sina vanliga tre. Alla spelare måste ha
samma antal. Välj de tre kort du vill använda under spelet och spela som
vanligt. När du hör "bonusljudet" måste den spelare vars tur det är, spela
ett av sina extrakort nästa gång. När extrakortet är spelat slängs det.

2-6 5 3+

16.  Chop 'n' Change

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. På skärmen visas en pil och spelet följer
den riktningen. När ett ljud hörs ändras riktningen och då gör spelet det också.
Den som spelar när riktningen ändras, får avsluta sin omgång först.

3-6 5 0+

18.  Quickfire

Vem vinner? Den spelare som har flest ProJaX när tiden går ut.
När det är din tur försöker du plocka upp en av dina ProJaX. Du måste
genast spela när det är din tur. Den spelare som väntar mer än fem
sekunder förlorar sin chans. När klockan på skärmen visar 0 slutar spelet.
Räkna dina ProJaX!

2-6 5

19.  Asteroids

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När ni hör "asteroidvarningsljudet"
plockar ni upp era tre extra ProJaX; de är era asteroider. Placera era
asteroider i tur och ordning på kanten av arenan och knäpp i väg dem
in mot mitten (den spelare vars tur det är gör det sist). Ta bort dina
asteroid-ProJaX när du har knäppt i väg dem. Om du lyckades träffa en
av dina ProJaX utanför arenan kan du behålla den. Lämna tillbaka andra
spelares ProJaX som du träffat med hjälp av ett "nersläpp". När alla har
spelat trycker ni på startkontrollen och fortsätter.

2-6 5 (+3) 0+

20.  Prisoner

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När det är din tur trycker du på
startkontrollen. På stadionenheten visas ett tal från 1 till 9, eller en färg. Den
ProJaX som har två eller flera ben i en zon som matchar färgen eller talet är
fånge under den omgången.

2-6 5 0+

21.  Colour Catcher

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När det är din tur trycker du på
startkontrollen. De färgade stadionlamporna blinkar. Tryck på startkontrollen
en gång till och se vilken färg som väljs. När färgen valts får du bara ta bort
ProJaX från den färgmatchade zonen på arenan.

2-6 5 3

22.  Swappit

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. Om du är nästa spelare och du
hör "Swappit"-ljudet, måste du byta plats med en annan spelare (men
inte med den person vars tur det är sedan). Din omgång är avslutad
även om du inte kastade bollen.

3-6 5 3+

24.  Mailbox

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX genom att
"skicka" ProJaX-post till sig själv!

Det här spelet är som att skicka en ProJaX med e-post runt arenan i tre
delar – en för skickat, en för servern och en för inkorgen. När det är din
tur gör du "skickat"-steget genom att kasta bollen, plocka upp en ProJaX
och placera den i en ledig kapsel. Tryck på startkontrollen. Nu måste du
slutföra "server"-steget genom att kasta bollen, plocka upp samma
ProJaX från sin kapsel med en hand och flytta den till en annan kapsel
innan du fångar bollen. Tryck på startkontrollen igen. För att slutföra
flytten och plocka upp ProJaX skapar du en "inkorg" utanför arenan
genom att kupa handen, som du inte kastar med, på golvet.

2-6 5

Kasta bollen, kasta ProJaX i "inkorgen" och fånga bollen. Tryck på
startkontrollen igen. Nu kan du hålla ProJaX ifrån "inkorgen".

Om du inte lyckas med någon av delarna när det är din tur, trycker du
inte på startkontrollen. Nästa spelare börjar sin omgång från det ställe
där du misslyckades. Lägg t.ex. tillbaka ProJaX i den första kapseln om
du misslyckas med "server"-steget. Den spelaren behåller ProJaX om
han/hon kan klara av att plocka upp den. Sedan trycker han på
startkontrollen och sedan är det näste spelares tur.

Skapa en "inkorg"

23.  Selector

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Spela en vanlig omgång med ProJaX. När det är din tur trycker du på
startkontrollen. Lamporna slutar bara blinka på stadionenhetens ena sida
och du hör bara ljud från den sidan. Om lamporna på den vänstra sidan
lyser, kan du bara kasta och plocka upp med den vänstra handen. Om
lamporna på den högra sidan lyser, kan du bara plocka upp med den
högra handen.

3-6 5 3+ Restriction

10
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Innhold:

ProJaX Stadion med startenhet, arenamatte, 5 ProJaX, ProJaX-ball,
ProJaX-holder, 3 ProJaX-kort, 10 ID-ringer.

Første gang du spiller

Løsne skruen på batterirommet og fjern lokket. Sett inn 3
LR6-batterier som vist. Pass på at symbolene + og – på
batteriene står overfor de tilsvarende merkene i plasten.

Sett opp stadionet

1. Legg arenamatten på et flatt sted.
2. Sett stadionenheten ved siden av arenamatten.
3. Skru på stadionenheten ved å trykke på knappen merket "Select"

(velg). Nullene på skjermen snurrer rundt, og lysene blinker.

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER

Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse.
ADVARSEL:
1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som er

merket, og vær nøye med å sette dem riktig inn med + mot +
og – mot –.

2. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige bat-
terier (karbon-sink) med alkaliske batterier.

3. Fjern utladede eller flate batterier.
4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund.
5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.
6. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av elektroniske

forstyrrelser, skal det holdes unna andre elektroniske produkter.
Tilbakestill (slå av og på igjen, eller ta ut og sett inn batteriene
igjen) om nødvendig.

7. BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI OPP
BATTERIER SOM IKKE ER BEREGNET FOR DET.

Lås

"Select"-knapp

Arenamatte

Startenhet

Begynne spillet på stadion

La kampen begynne! Det skjer i tre enkle trinn:

1. Velg et spill.
2. Legg inn kode og antall spillere (hvis nødvendig).
3. Trykk på startenheten for å begynne.

3. Start spillet!

Trykk på knappen på toppen av startenheten for å begynne!

Noen spill krever at du legger inn antall spillere. Da vil skjermen blinke
igjen. Legg inn antall spillere (fra 1 til 6) på samme måte som du la
inn spillkoden, og trykk på "Select".

Hvis du ombestemmer deg

Hvis du legger inn en gal kode eller vil starte spillet på nytt, kan du
når som helst trykke på og holde nede "Select" til du ser de snurrende
nullene igjen. Så kan du legge inn en ny kode. Hvis ingen kode blir lagt
inn, går stadionet til "hvile"-tilstand. Trykk på "Select" for å spille igjen.

Spilleregler for ProJaX

Hva gjør jeg?

Prøver å vinne selvfølgelig! Få dine fem ProJaX ut av spilleområdet
først, slik at du kan gå av med seieren!

Grunnleggende spill:

● Hurtigslag for å se hvem som skal starte (Se "Hurtigslag"
nedenfor).

● Kast ballen opp i luften. 
● Ta en av dine ProJaX med hånden som kastet, uten å flytte

noen andre ProJaX.
● Ta ballen med den samme hånden.
● Ballen må ikke sprette mot noe.
● Lås opp kortene du måtte ha.
● Førstemann som får tilbake sine fem ProJaX, vinner.

Hvordan skal jeg gå frem?

1. Finn en annen spiller og et flatt spilleområde.
2. Legg ut slagarenaen eller merk av spilleområdet.
3. Velg fem ProJaX og inntil tre tilhørende ProJaX-kort å spille med.
4. Velg hvem som skal starte med et hurtigslag (se "Hurtigslag"

nedenfor).
5. Vinneren av hurtigslaget tar alle spillernes ProJaX og slipper

dem forsiktig og samtidig innenfor spilleområdet.

ProJaX på arenaen ProJaX på gulvet

6. Vinneren av hurtigslaget starter å spille. Følg reglene for
"Grunnleggende spill" ovenfor. 

7. Greier du å ta en ProJaX, setter du den rett foran deg, utenfor
spilleområdet. Du kan velge om du vil låse opp et tilhørende kort 
(se "Kort" nedenfor).

8. Dersom du flytter en annen ProJaX eller ikke greier å ta ballen, må
du sette din ProJaX tilbake i spillet med et "Slipp" (se "Utføre et
slipp" nedenfor). Flytter du på to andre ProJaX mens det er din
tur, må du i tillegg sette tilbake i spillet en av de ProJaX som du
allerede har vunnet! 

9. Greier du ikke å ta noen ProJaX i det hele tatt, må du la den stå
i ro i spilleområdet.

10. Uansett om du tok en ProJaX, går spillet videre til spilleren til
venstre for deg.

11. I de følgende rundene kan du bruke kort som passer til ProJaX
du har vunnet, som du har låst opp tidligere.

12. Spill inntil en spiller har fjernet alle sine fem ProJaX fra arenaen.

Du kan ikke:

● Flytte rundt i spilleområdet — du må holde deg i ro på det stedet
du sitter. 

● Bruke to identiske ProJaX i ett spill.

ID-ringer

Skreddersy dine egne ProJaX-team ved å bruke ID-ringer! Bruk
forskjellige ID-ringer enn andre spillere, slik at du vet hvilke ProJaX
som er dine.

HURTIGSLAG

Dette er en viktig del av spillet, da det er en stor fordel å
starte først! 
1. Hver spiller legger alle sine ProJaX i hånden.

2. Kast dine fem ProJaX opp i luften, snu hånden og fang så
mange av dem som mulig på baksiden (knokesiden) av
hånden. Prøv å fange alle fem!

3. Den som fanger flest figurer, skal starte spillet. Blir det uavgjort,
må dere gjenta dette til det er en vinner. 

1. Velg et spill

Heftet inneholder alle spillene. Det er mange typer spill, avhengig av
antall spillere og antall ProJaX. Det vises med disse symbolene:

Nødvendig
antall spillere.

Nødvendig
antall ProJaX.

Nødvendig
antall kort.*

Tidsbegrenset
spill.

Kan spilles på
eller utenfor
arenamatten.

Må spilles på
arenamatten.

* Merk: Hvis en type kort er strøket over ved siden av dette
symbolet, f.eks. Restriction, kan du ikke bruke denne
typen kort i dette spillet. Hvis antall kort er "0+", kan
du bruke så mange kort du vil, eller ingen i det hele tatt.

Velg det antallet ProJaX som trengs, og følg instruksjonene for hvor
du skal plassere dem.
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35.  Speed Slap

Vem vinner? Slå ditt personbästa.
Placera din ProJaX nära startkontrollen. Håll bollen i handen och tryck
på startkontrollen med handens baksida. Kasta sedan bollen så snabbt
du bara kan, ta upp din ProJaX och tryck på startkontrollen igen för att
stoppa klockan. Din tid visas på stadionskärmen. Om lamporna tänds har
du fått nytt personbästa!

1+ 1

36.  Improver

Vem vinner? Slå ditt personbästa.
Välj en aktivitet som du vill förbättra – kanske ett svårt kast eller en svår
rörelse. Placera din ProJaX nära startkontrollen. Håll bollen i handen och
tryck på startkontrollen med handens baksida. Vänta tills lamporna släcks
och kasta sedan bollen så snabbt som möjligt. Utför sedan aktiviteten
och tryck på startkontrollen en gång till för att stoppa klockan. Efter tre
omgångar visas din bästa tid på stadionskärmen.

1+ 1+

37.  Sumo

Vem vinner? Den spelare som har sin ProJaX kvar sist på arenan.
Bestäm vem som ska börja med en Quick Flick genom att använda alla
dina 5 ProJaX och din stora ProJaX. Om det är ett spel med två spelare
väljer ni var sin halva av arenan. I spel med 3 eller 4 spelare väljer ni var
sin fjärdedel av arenan. Placera alla dina 5 standard-ProJax på det här
området, men ta inte med den yttre zonen. När det är din tur trycker
du på startkontrollen och ser vilket tal mellan 1 och 3 som visas på
skärmen. Nu kan du släppa ner din stora ProJaX på arenan och försöka
slå ut motståndarens ProJaX. Om ett ben av ProJaX har hamnat utanför
den yttre zonen räknas det som att den är utslagen. Försök slå ut dem!

2-4 5 (+1 stor ProJaX) 3+

38.  Stacka

Vem vinner? Den spelare som sist placerar en ProJaX i
mittzonen utan att slå ut en annan ProJaX.

Sprid ut era ProJaX på arenan som vid ett vanligt spel. Varje spelare
väljer en färg – grön, gul eller röd. Grön börjar och måste kasta bollen,
placera en ProJaX med alla tre ben helt innanför mittzonen och fånga
bollen. Tryck på startkontrollen efter din tur. Då tänds en av färgerna
på stadionenheten och visar vems tur det är härnäst (det kan bli din
tur igen!). Nästa spelare måste också placera en ProJaX i mittzonen,
men kan välja att bygga på höjden. Om ett eller flera ben på en ProJaX
hamnar utanför mittzonen avslutas din omgång. Den person som spelar
den absolut sista ProJaX vinner. 

3 10+

39. Topspin

Vem vinner? Snurra din ProJaX så du slår ditt personbästa.
Tryck på startkontrollen och alla snurrar sin ProJaX. När den sista
ProJaX slutar snurra trycker du på startkontrollen igen och ser hur
lång tid den höll på. Försök att slå den som har bäst tid!

2+ 2+

40.  Whirlpool

Vem vinner? Den spelare som först får tillbaka sina 5 ProJaX.
Sprid ut era ProJaX som vanligt. När det är din tur trycker du på
startkontrollen. På stadionenheten visas ett tal som matchar en av
kapslarna på arenan. Den här kapseln blir en "whirlpool". Du
måste försöka att plocka upp din närmsta ProJaX till "whirlpool"-
kapseln. Om du tappar din ProJaX utanför arenan måste den
återvända till samma "whirlpool"-kapsel.

2-4 5
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2. Legg inn kode

Dine ProJaX brukes som nøkler for å åpne spillene. Legg spillkoden
inn i stadionenheten slik:

● Plasser en ProJaX i låsen.
● Endre den første snurrende nullen til det første tallet i spillkoden.

Vri ProJaX-en med klokken for å få høyere tall og mot for å få
lavere tall.

● Når du har det riktige tallet på skjermen, trykker du på "Select".
Så kan du legge inn det neste tallet.

● Gjenta til du har lagt inn alle fire tallene. Du hører en lyd som
forteller at du har lagt inn spillkoden.
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6.  Boing

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Skjermen viser tall fra 1 til 4 og nedover
igjen. Når det er din tur, kan du bare spille kort med styrke som er
lik tallet som vises på skjermen i øyeblikket.

2-6 5 3

7.  Tri Hard

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Før dere starter, velger dere om dere
vil spille med én felles kortbunke eller om alle skal bruke hver
sin. Sorter kortene i tre bunker – aktivitetskort, bremsekort og
strategikort. Det trenger ikke være samme antall i hver bunke.
Bland kortene og legg bunkene med forsiden ned.

Når det er din tur, trykker du på startenheten og tar et kort
fra den bunken som passer med fargen på lyset, f.eks. gul =
aktivitetskort. Hvis symbolet "????" vises, kan du velge et hvilket
som helst kort. Kortet må du bruke straks og så kvitte deg med
det. Lag en "brukt"-bunke for hver type kort. Hvis kortene tar
slutt, blander dere "brukt"-bunken og bruker den igjen.

2-6 5 Alle tilgjengelige kort

8.  The Pit

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Trykk på startenheten for å begynne.
Tallet på skjermen på stadionet vil stadig forandre seg under
spillet. Tallet tilsvarer et tall på arenaen og betyr en grop. En
ProJaX med ett eller flere ben i en grop kan ikke flyttes eller
tas tilbake før tallet forandrer seg.

2-6 5 0+

9.  ProJaX Bingo

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det er din tur, trykker du på
startenheten. Et tall kommer frem på skjermen. Hvis du eller
en annen har en ProJaX som passer med dette tallet (se bak på
kortene for å finne tallet for hver ProJaX) kan du eller de andre
fritt ta den tilbake. Hvis tallet passer med ett av de 5 tallene på
baksiden av ditt eller en annens kort, kan dette kortet fritt låses
opp. Du kan til og med aktivere på nytt et kort som er brukt før!
Du må ta ProJaX som passer eller låse opp det passende kortet
innenfor tidsfristen. Hvis tidsuret på stadion stopper, gjelder ikke
det ekstra trekket. Uansett om du kan bruke tallet eller ikke, spiller
du omgangen din som vanlig etterpå.

2-6 5 3

10.  Battle Field

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det er din tur, trykker du på
startenheten. Hvis du hører en "laser"-lyd, kan du angripe en
annen spillers ProJaX ved å knipse den med fingeren bort fra
din ProJaX eller på en annens ProJaX. Alle ProJaX som blir slått
ut av arenaen, settes tilbake med et "slipp". Hvis det kommer
tre "alarm"-lyder, kan du trekke tilbake så mange ProJaX som
det står på skjermen. For å trekke tilbake en ProJaX, flytter du
den til en ledig kapsel.

Hvis det ikke kommer noen lyd, skjer det ikke noe ekstra i denne
omgangen.

Uansett spiller du din omgang som vanlig etterpå.

2-6 9 1-7

11.  Half and Half

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det er din tur, trykker du på
startenheten. Lysene på den ene siden av stadionet blir slått på,
og det kommer en lyd fra høyttaleren der. ProJaX kan nå fjernes
bare fra den halvdelen av arenaen som er opplyst.

2-6 5 3

12.  Squads

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte, men sett tre ProJaX foran deg som
reservebenk. Kall dem 1, 2 og 3. Hvis du ikke greier å vinne
tilbake noen ProJaX når det er din tur, kan du få en ny sjanse ved
å trykke på startenheten. Det kommer opp et tall på skjermen.
Hvis det er 1, 2 eller 3, kan du igjen prøve å ta en ProJaX fra
arenaen ved å kaste reserven med dette nummeret i stedet for
ballen. Hvis du allerede har brukt reserven med dette nummeret,
får du ikke den ekstra turen. Hvis du får 0, kan du velge hvilken
ubrukt reserve du vil spille med.

Spillet fortsetter mot venstre etter din tur.

2-6 5 (+3) 0+

13.  Teleport

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det er din tur, trykker du på
startenheten. Hvis du hører lyden av en teleporter, skal du flytte
en av dine ProJaX til en ledig kapsel. Så spiller du din omgang på
vanlig måte. (Du må flytte en ProJaX uansett om det er en fordel
for deg eller ikke).

2-6 5 3+

14.  Bounce

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det kommer en "sprette"-lyd,
kan den spilleren som har turen, la ballen sprette én gang før
den fanges i denne omgangen. Spillet fortsetter som vanlig.

2-6 5 0+

15.  Super Bounce

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det er din tur, trykker du først på
startenheten. Det kommer opp et tall på skjermen, og du kan fritt
la ballen sprette så mange ganger i denne omgangen!

2-6 5 0+

010305017179 PROJAX Wave III Electronic Stadium Rules (DK/S/N/FIN)               BLACK & PAN 1795c

15

Hva betyr de morsomme symbolene?

ACTIVITY3

Thump catching
Thumper

ACTIVITY3Symbol: Hyppighet:
Kortets egenskaper = Vanlig
Kortets styrke = Sjelden
ProJaX Team = Ytterst

sjelden

Hva skiller kortene fra hverandre?

Det er tre typer kort:

3

Push a ProJaxx between 2 knuckles of 
Pincushion Popper

Restriction
ACTIVITY

2

Let ball bounce twice before catching.
2’s Up

2

Bring a splatted TransformaJaxx back to life.
Reviva

STRATEGY
Restriction

ACTIVITY
STRATEGY

Bremsekort
reduserer
spillerens
bevegelsesmu-
ligheter, 

for eksempel 
Knokeslipp.

Aktivitetskort
viser en ekstra 
bevegelse som 
spilleren må 
utføre når det 
er dennes tur,

for eksempel
To sprett.

Strategikort
gir deg sjansen 
til å påvirke det
som skjer i
spillet, 

for eksempel 
Gjenoppliving.

Når kan jeg bruke et kort?

Hvert kort tilhører et av ProJaX-teamene. For å kunne bruke et kort
må du "låse opp" kortet ved å ta en ProJaX fra det tilsvarende teamet
ute i spilleområdet. Kortet kan deretter benyttes mot en annen spiller,
eller du kan velge å bruke det neste gang det blir din tur.

Låse opp kortet:
● Fortell dine motspillere hvilke av dine kort som er låst opp.
● Utfør det som er beskrevet på dette kortet.
● Så snart dette er gjort, snur du kortet med baksiden opp. Du kan

ikke bruke det en gang til i samme spillomgang. 

Du kan bruke inntil tre kort i samme spill. Velg med omhu! Legg
kortene foran deg med forsiden ned.

En spiller kan kun spille ett kort om gangen. Du kan for eksempel ikke
spille et aktivitets- og et strategikort mot samme person i samme
omgang.

HVA SKJER DERSOM…?

… jeg flytter en annens ProJaX med hånden eller ballen?

La ProJaX stå i ro så lenge ett eller begge bena står innenfor
spilleområdet. Slår du en ProJaX ut av spilleområdet, må du sette
den inn i spilleområdet igjen med et "slipp".

… min ProJaX "rir på ryggen?"

Dersom din ProJaX lander oppå en annen ProJaX
på en slik måte at den ikke er i kontakt med
spilleområdet, kalles det å "ri på ryggen".
Du kan forsøke å ta den uten å flytte noen andre
ProJaX. Greier du det (du trenger ikke å kaste
noen ball) kan du beholde den og låse opp et
passende kort.

Dersom du tar ProJaX, men forstyrrer en annen
ProJaX mens du gjør dette eller slipper den, må
du sette den tilbake i spill med et "slipp".

Gjøre et "slipp"

Dersom du slår til en annen ProJaX idet du tar en ProJaX, må den
ProJaX som du tok, "slippes" tilbake i spillområdet av personen til
høyre for deg.

For å gjøre et slipp må du holde ProJaX på en armlengdes avstand fra
deg, over spilleområdet, lukke øynene og sette i gang! 

BRUKE ARENAEN

ProJaX Arena er det ultimate stedet for en kamp.

Soner
Arenaen er delt inn i flere soner. Med noen kort gir sonene deg 
spesielle evner.

Kapsler
Når du slår til eller slipper en ProJaX utenfor spilleområdet, skal du
legge den i den kapselen som er nærmest der hvor figuren ble slått ut.

Dersom kapslene er fulle, må du sette tilbake PROJAX med et slipp.

Når er en ProJaX utenfor arenaen?

En ProJaX som har mindre enn to ben på arenaen, er ute av spillet.
Den legges i nærmeste kapsel.

MINER

Skap en eksplosiv atmosfære ved å bruke miner! En mine er en
ProJaX som kan stilles inn til å eksplodere så snart den berøres!

21

Armering av mine En armert mine Minen eksploderer!

Miner teller ikke med som en av de fem ProJaX som benyttes i et spill.
Sett dem inn i spillet når du låser opp et kort som lar deg spille med en
mine. Følg veiledningen på kortet.

Dersom en mine går av i spilleområdet mens det er din tur, skal du
erstatte den med en av de ProJaX som du allerede har tatt.

Merk dine miner ved å sette på en ID-ring. Pass på at dette ikke hindrer
den i å åpne seg!

ProJaX' utvikling

ProJaX har utviklet seg gjennom tusener av år. De er godt organisert
og har forskjellige evner. Det blir en skikkelig kamp spiller mot spiller:
Din hurtighet og dine ProJaX mot motstandernes. Blir du den første
som får tak i alle dine ProJaX? Det enkle spillet der du kaster ball,
fjerner ProJaX fra arenaen og bruker effektkort, det lærer du fort. Men
blir du noen gang en ProJaX-mester?

Spill på ProJaX Stadion

1.  Count Out

Vinneren: Den som har flest ProJaX når tidsuret stopper.
Spill ProJaX på vanlig måte. Kortene du bruker, kan bare ha
samme eller lavere styrke som tallet på stadionskjermen i
øyeblikket. Når tiden er ute, kan ingen flere kort brukes. Antall
kort du sitter med, blir trukket fra antallet ProJaX du har, og
dette gir den endelige poengsummen din.

2–6 5 3+

2.  Traffic Lights

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det er din tur, trykker du på
startenheten og venter til en farge kommer frem. Du kan bruke
bare de kortene som passer med lyset som vises i øyeblikket, f.eks.
grønt lys = strategikort.

2-6 5 6

Arena

Soneområder
f.eks. "Sone 2"

Kapsler
f.eks. "Kapsel 4"

Sonenummer
f.eks. "3" 3.  Power Up

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det er din tur, trykker du på
startenheten. Tallet på skjermen viser den høyeste styrken kortene
du bruker, kan ha.

2-6 5 5

4.  Choosey

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Bland dine 4 kort og legg dem
med forsiden ned foran deg. Kortet til venstre er nummer 1,
og så går det opp til nummer 4 helt til høyre. Når du tar en
ProJaX, trykker du på startenheten. Et tall vises på skjermen. Det
tilsvarende kortet er nå låst opp og kan snus. Du kan bruke det
i denne omgangen eller i hvilken som helst omgang senere, selv
om det ikke passer med den ProJaX du tar. Hvis tallet svarer til et
kort du allerede har brukt, ser du bort fra kortet og spiller
omgangen som normalt.

2-6 5 4

5.  All For One

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Velg ett aktivitets-, bremse- og
strategikort hver. Når du tar en ProJaX, trykker du på startenheten.
Det vises et farget lys, og du låser opp kortet ditt med den fargen
som passer: rød, grønn eller gul. Du må bruke dette kortet på en
annen spiller. Du kan ikke bruke dine egne kort på deg selv. Du
kan bruke dine kort i en hvilken som helst omgang når de først er
låst opp, men du må ha brukt alle før du tar din siste ProJaX. Vær
smart når du velger kortene dine!

2-6 5 3
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KORT

Så snart du mestrer det grunnleggende, ligger hemmeligheten 
bak ProJaX i hvordan du spiller kortene dine. 

… jeg ønsker å spille med flere ProJaX eller kort?

Antall ProJaX Antall kort

Grunnleggende spill 5 per spiller 3 per spiller

Avansert spill 7 per spiller 4 per spiller

Superavansert spill 9 per spiller 5 per spiller
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25.  Carousel

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når du hører "karusell-lyden" mens
det er din tur, kan du tvinge alle til å reise seg og flytte seg med
klokken, uten å endre rekkefølge, til du sitter der du vil. Spillet
fortsetter så fra denne stillingen.

2-6 5 3+

26.  Skyscraper

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Slipp alle spillernes ProJaX på arenaen som vanlig. Trykk så
på startenheten etter tur. Den som vinner hurtigslaget, trykker
først. Når du trykker, viser skjermen et tall som passer med en
kapsel – denne er din. I spillet forsøker du, når det er din tur, å
flytte ProJaX til kapselen din i stedet for å vinne den. Ved neste
tur legger du en annen ProJaX oppå den forrige, så den rir på
ryggen. Dette er en "skyskraper", og du må prøve å vinne tilbake
begge ProJaX samtidig fra arenaen i neste tur. Hvis du velter en
annen spillers "skyskraper", får hun eller han begge ProJaX uten
videre.

Hvis kapselen din blir blokkert av en annen ProJaX, fjerner du
den og setter den tilbake i spillet med et "slipp".

2-6 6 hver 3

En skyskraper

27.  Panic Stations

Vinneren: Den som først tar tilbake alle sine 5 ProJaX eller
har flest ProJaX når tiden er ute!

Spill ProJaX på vanlig måte. Den første spilleren starter spillet ved
å trykke på startenheten, handle så raskt som mulig og deretter
trykke startenheten enten det lykkes eller ikke. Neste spiller
starter nå så raskt som mulig og trykker startenheten igjen. En
klokke teller ned på skjermen. Det er flere ulike tidssoner. De
blir kortere etter hvert som spillet går. Hvis du bruker for lang
tid i en sone, går klokken til neste sone. Du ser et symbol som
dette når det skjer:

2-6 5 3+

Når klokken kommer til 0, er spillet over, så være rask!

28.  Colour Code

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Trykk på startenheten når det er din tur, og se på fargen og tallet
som vises på stadionet. Alle som har ProJaX med to ben eller mer
i de tilsvarende sonene, kan prøve å vinne tilbake en. Når alle med
ProJaX i de passende sonene har hatt sin tur, trykker neste spiller
på startenheten for å få frem ny farge og nytt tall. Gjenta det hele.

3-6 5

29.  Beam Up

Vinneren: Den første som får strålet alle sine 5 ProJaX ut av
arenaen.

Spre ProJaX på arenaen som vanlig. Når det er din tur, flytter du
en av dine ProJaX til en ledig kapsel. Når du hører "stråle opp"-
lyden mens det er din tur, tar du alle ProJaX fra kapslene, gir dem
til sine eiere og trykker på startenheten.

2-6 5

30.  Sandwich

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Skjermen på stadionet vil vise et
tallområde, for eksempel 1–5. Prøv å vinne tilbake en av dine
ProJaX, men bare fra sonene i "sandwichen" – de som passer
med tallområdet. Trykk på startenheten når din tur er over, og
det kommer opp et nytt "sandwich"-tallområde.

2-6 6 3+

31.  Tag Team

Vinneren: Det første laget som tar tilbake sine 5 ProJaX ved
å spille sammen.

Spillerne deler seg opp i lag på to. Hver spiller kan velge opptil
3 kort, men spillerne på et lag kan ikke bytte seg imellom. Spre
ProJaX som vanlig. Velg en spiller fra hvert lag til å starte spillet.
Disse spiller til dere hører "du har'n"-lyden. Alle lagene må da bytte
slik at spilleren ser på og omvendt. Dere har bare tiden mellom to
"du har'n"-lyder til å bytte. Hvis noen ikke får det til, fortsetter de
som før. Fortsett med å bytte hver gang dere hører lyden.

4-6 5+ (per lag) 3+ (per lag)

32.  Black Hole

Vinneren: Den første som tar tilbake alle sine 5 ProJaX, eller
som har vunnet flest ProJaX når alle andre sitter fast
midt på arenaen.

Spre dine ProJaX. De som lander i midten av arenaen, må flyttes i
en rett linje utover til neste sone. Spill som vanlig, men når du
hører "svart hull"-lyden, betyr det at dine ProJaX suges innover
mot midten  av arenaen. Sugekraften er sterkest i sonen som
tilsvarer nummeret som vises på skjermen samtidig som du hører
lyden. Alle ProJaX i denne sonen må flyttes til midten av arenaen
(hvis det finnes en annen ProJaX direkte i veien for deg, stoppes
dine ProJaX i sporene bak den). Alle ProJaX som ender opp i
midten av arenaen, kan ikke flyttes uten hjelp fra et kort som
lar deg flytte en ProJaX, f.eks. Flikk-flakk.

2-6 5 3

33.  Pick 'n' Mix

Vinneren: Den som tar alle ProJaX på kortest tid.
Plasser én ProJaX i hver av de 17 fargede sonene på arenaen.
La de være minst to ProJaX-bredder mellom dem. Trykk på
startenheten og stadionet viser en farge og et tall, f.eks. rød og 2.
Du må hente ProJaX-en fra denne sonen. Hvis du lykkes, trykker
du to ganger på startenheten. Hvis ikke, trykker du én gang.
Dytter du til en ProJaX når du spiller, legger du den tilbake der
den var. 

Ved slutten av spillet viser stadionet hvor lang tid du brukte. Prøv
å slå rekorden!

1 17

34.  Quick Clock

Vinneren: Den som tar tilbake sine 5 ProJaX raskere enn
konkurrenten.

Spill ProJaX som vanlig. Når det er din tur, trykker du på
startenheten og tar en ProJaX så fort som mulig. Når du har
vunnet den, trykker du på startenheten igjen for å stoppe klokken.
Motstanderen gjør det samme. Fortsett til dere begge har tatt alle
5 ProJaX, og trykk på startenheten to ganger for å slutte spillet.
Stadionet viser tiden for begge spillere. Den raskeste vinner!

2 5 3+
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17.  Card Shark

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte, men bestem dere for et antall ekstra
kort som hver spiller kan ha i tillegg til de vanlige tre. Alle spillere
må ha samme antall. Velg de tre kortene du vil bruke under spillet,
og spill som vanlig. Når dere hører en "bonus"-lyd på stadionet,
må den spilleren som har tur nå, bruke ett av de ekstra kortene i
sin neste omgang. Ekstra kort som er brukt, legges til side.

2-6 5 3+

16.  Chop 'n' Change

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Det kommer en pil på skjermen,
og spillet går i den retningen. Når du hører en lyd, skifter pilen
retning, og det gjør spillet også. Den spilleren som har turen,
kan fullføre denne først.

3-6 5 0+

18.  Quickfire

Vinneren: Den som har flest ProJaX når tiden er ute.
Når det er din tur, prøver du å vinne tilbake en av dine ProJaX.
Du må spille med én gang det blir din tur. En spiller som blir tatt
i å vente mer enn fem sekunder, mister turen. Når stadionuret
viser "0", er spillet over. Alle teller sine ProJaX!

2-6 5

19.  Asteroids

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når dere hører et "asteroidevarsel",
tar hver enkelt opp sine 3 ekstra ProJaX. Dette er asteroidene.
Etter tur plasserer dere asteroidene på kanten av arenaen og
knipser inn mot midten. (Den spilleren som har turen, gjør dette
sist.) Fjern hver asteroide-ProJaX så snart den er knipset. Hvis du
greier å slå en av dine egne ProJaX ut av arenaen, kan du beholde
den. Andre spilleres ProJaX du slår ut, setter du tilbake med et
"slipp". Når alle har spilt, trykker du på startenheten for å fortsette.

2-6 5 (+3) 0+

20.  Prisoner

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Når det er din tur, trykker du på
startenheten. Stadionet vil vise et tall fra 1 til 9 eller en farge. Alle
ProJaX med to eller flere ben i en sone som passer med dette tallet
eller fargen, er fange i denne omgangen.

2-6 5 0+

21.  Colour Catcher

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Trykk på startenheten når det er din
tur. De fargede lysene på stadion blinker. Trykk på startenheten
igjen, og se hvilke(n) farge(r) som velges. Når fargene er valgt,
kan du ta ProJaX bare fra den sonen eller de sonene på arenaen
som har farge som passer.

2-6 5 3

22.  Swappit

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Har du turen når dere hører "bytt
plass"-lyden, må du bytte plass med en annen spiller (men ikke
den spilleren som har tur neste gang). Din omgang er over, selv
om du ikke fikk kastet ballen.

3-6 5 3+

24.  Mailbox

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX
ved å "sende" ProJaX med e-post til seg selv!

Dette spillet er som å sende en ProJaX med e-post rundt
arenaen i tre trinn – ett for sendt post, ett for serveren og
en for innboksen. Når det er din tur, tar du "sendt post"-trinnet
ved å kaste ballen, ta opp en ProJaX og plassere den i en ledig
kapsel. Trykk på startenheten. Nå må du utføre "server"-trinnet
ved å kaste ballen, ta opp den samme ProJaX fra kapselen med
én hånd og flytte den til en annen kapsel før du griper ballen.
Trykk på startenheten igjen. For å fullføre trekket og vinne tilbake
ProJaX lager du en "innboks" utenfor arenaen ved å lage en
"skål" på gulvet med hånden du ikke kaster med.

2-6 5

Kast ballen, kast ProJaX i "innboksen", og grip ballen. Trykk
på startenheten igjen. Du kan nå beholde ProJaX som er i
"innboksen".

Hvis du mislykkes med et av trinnene mens det er din tur,
trykker du ikke på startenheten. Neste spiller starter sin tur
fra der du gjorde feil, og legger for eksempel ProJaX tilbake i
første kapsel hvis det gikk galt i "server"-trinnet. Denne spilleren
beholder ProJaX hvis hun eller han greier å vinne den, trykker
så på startenheten, og så er det neste spillers tur.

Slik lager du "innboks"

23.  Selector

Vinneren: Den første spilleren som tar tilbake alle sine 5 ProJaX.
Spill ProJaX på vanlig måte. Trykk på startenheten når det er din
tur. Lysene slukkes bare på den ene siden av stadionet, og du
hører også en lyd fra den siden. Hvis lysene på venstre side vises,
kan du bare kaste og plukke opp med venstre hånd. Hvis lysene
på høyre side vises, kan du bare plukke opp med høyre hånd.

3-6 5 3+ Restriction
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Sisältö:

ProJaX-stadion ja aloitusohjain, areenamatto, 5 ProJaXia, pallo, ProJaX-
teline, 3 ProJaX-korttia, 10 tunnistusrengasta.

Ensimmäinen pelikerta

Avaa paristolokeron ruuvi ja irrota kansi. Aseta lokeroon 3 x
LR6-paristoja kuvassa esitetyllä tavalla. Varmista, että paristojen
plus- ja miinusnavat tulevat samansuuntaisesti kotelossa olevien
merkkien kanssa.

Stadionin valmistelu

1. Aseta areenamatto tasaiselle pinnalle.
2. Aseta Stadion ja areena vierekkäin.
3. Käynnistä stadionin virta painamalla Select-painiketta. Näytössä

olevat nollat pyörivät ja valot välkkyvät.

TÄRKEÄÄ PARISTOTIETOA!

Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta
varten.
PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET
1. Noudata aina annettuja ohjeita. Käytä vain ilmoitettua

paristomallia. Varmista, että paristot on asennettu oikeinpäin.
2. Älä koskaan sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai yleis-alkali- ja

ladattavia paristoja keskenään.
3. Poista tuotteesta aina tyhjät ja käytetyt paristot.
4. Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä säännöllisesti.
5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.
6. Mikäli ko. laitteessa tai lähellä olevissa muissa sähkölaitteissa

ilmenee sähköhäiriöitä, siirrä laitteet kauemmaksi toisistaan.
Palauta alkutilaan (katkaise virta ja kytke se uudelleen tai ota
paristot pois ja laita ne takaisin) tarvittaessa.

7. ÄLÄ KÄYTÄ LADATTAVIA PARISTOJA. LATAA
AINOASTAAN LADATTAVIA PARISTOJA.

Lukko

"Select"-painike

Areenamatto

Aloitusohjain

Pelaaminen stadionilla

Peli voi alkaa! Suorita kolme helppoa vaihetta:

1. Valitse peli.
2. Anna koodi ja pelaajien lukumäärä (tarvittaessa).
3. Aloita peli painamalla aloitusohjainta!

1. Valitse peli

Stadion-vihkonen sisältää kaikki pelit. Pelejä on monia erilaisia, riippuen
pelaajien ja ProJaXien määrästä. Pelaajien ja ProJaXien määrän näet
seuraavista symboleista:

2. Anna koodi

ProJaXit ovat kuin avaimia, jotka avaavat pelin. Anna pelikoodi
stadionille seuraavasti:

● Aseta ProJaX lukkoon.
● Vaihda ensimmäinen kieppuva "0" pelikoodin ensimmäiseksi

numeroksi. Käännä ProJaXia myötäpäivään, jolloin se käy
numeroita läpi, tai käännä sitä vastapäivään, jolloin numerot
pienenevät.

● Kun näytössä näkyy oikea numero, paina "Select"-painiketta. Voit
nyt säätää toisen numeron.

● Toista kunnes olet antanut kaikki numerot. Kuulet äänen, kun
pelikoodisi on valittu.

3. Aloita peli!

Aloita peli painamalla aloitusohjaimen yläosassa olevaa painiketta!

Tarvittavien
pelaajien määrä.

Tarvittavien
ProJaXien määrä.

Tarvittavien
korttien määrä.*

Ajastettu peli.

Peli voidaan pelata
areenamatolla tai
sen ulkopuolella. 

Peli täytyy pelata
areenamatolla.

* Huomautus: Jos jokin korttityypeistä on symbolin vieressä
yliviivattuna, esimerkiksi Restriction, et voi käyttää
kyseisen tyyppistä korttia siinä pelissä. Jos korttien
lukumääräksi ilmoitetaan "0+", voit käyttää niin
montaa korttia kuin haluat tai ei yhtään.

Ota tarvittava määrä ProJaXeja ja sijoita ne ohjeiden mukaisesti.

Joissakin peleissä sinun on annettava pelaajien lukumäärä. Jos näin on,
näyttö välkkyy jälleen. Anna pelaajien määrä (1–6) samalla tavalla kuin
annoit pelikoodin ja paina sitten "Select"-painiketta.

Tietojen muuttaminen

Jos annat väärän koodin tai haluat aloittaa pelin uudelleen jossain
vaiheessa, paina "Select"-painiketta ja pidä sitä painettuna kunnes
näet nollien pyörivän näytössä. Voit nyt antaa uuden koodin. Jos
koodia ei anneta, stadion menee lepotilaan. Kun haluat jälleen
pelata, paina "Select"-painiketta.

MITEN PELaTa...

Mitä pelissä tehdään ?

Yritetään voittaa tietysti! Yrität saada viisi ProJaXiasi pois 
pelialueelta voidaksesi julistautua voittajaksi!

Peruspeli:

● Pikaheitolla selvitetään kuka aloittaa pelin. Katso kohta
"Pikaheitto" alempana.

● Heitä pallo ilmaan, 
● Ota yksi ProJaX heittokäteesi, mutta älä koske muihin

ProJaXeihin,
● Koppaa pallo samalla kädellä.
● Pallo ei saa pompata.
● Vapauta kortit, jos sinulla on niitä.
● Pelin voittaa pelaaja, joka saa ensimmäisenä 5 ProJaXiaan

takaisin.

Ja miten se tehdään?

1. Tarvitset toisen pelaajan ja tasaisen pelialueen.
2. Levitä peliareena tai merkitse pelialue.
3. Valitse 5 ProJaXia ja enintään 3 niitä vastaavaa ProJaX-korttia.
4. Valitkaa pelin aloittaja pikaheitolla (katso kohta "Pikaheitto", alla).
5. Pikaheiton voittaja ottaa kaikkien ProJaXit ja pudottaa ne yhdellä

kertaa kevyesti pelialueelle.

ProJaX-areena ProJaX lattialla

6. Pikaheiton voittaja aloittaa pelin. Seuraa yllä kuvattuja 
"Peruspelin" sääntöjä. 

7. Jos onnistut saamaan ProJaXin, aseta se eteesi, pelialueen
ulkopuolelle ja vapauta samalla jokin sopivista korteista (katso
kohtaa "Kortit", alla), jos haluat.

8. Jos siirrät jotakin toista ProJaXia tai et sieppaa palloa, siirrä ProJaX
takaisin peliin "pudottamalla" (katso kohta "Pudottaminen", alla). 
Jos siirrät pelivuorollasi kahta muuta, myös yksi jo noudetuista
ProJaXeista on palautettava peliin! 

9. Jos et onnistu saamaan ProJaXia, jätä se paikalleen pelialueelle.
10. Sait ProJaXin tai et, pelivuoro siirtyy vasemmalla puolellasi 

olevalle pelaajalle.
11. Kaikilla seuraavilla kierroksilla voit käyttää kortteja, jotka olet

vapauttanut edellisillä ProJaXeilla.
12. Peli jatkuu kunnes yksi pelaajista on saanut kaikki viisi ProJaXiaan

pois pelialueelta.

Et voi:

● Liikkua pelialueella — sinun täytyy pysyä paikallasi.
● Käyttää kahta samanlaista ProJaXia samassa pelissä.

Tunnistusrenkaat

Voit merkitä omat ProJaX -joukkueesi tunnistusrenkailla! Jokainen
pelaaja käyttää erilaisia tunnistusrenkaita tunnistaakseen omat
ProJaXinsa.

PIKAHEITTO

Tämä on tärkeä osa peliä, koska aloittajalla on todellinen etu
puolellaan!
1. Jokainen pelaaja: aseta kaikki viisi ProJaXia kämmenellesi.

2. Heitä ProJaXit ilmaan, käännä kätesi ja yrittäkää siepata
mahdollisimman monta käden selkäpuolella (rystypuoli). 
Yritä saada kaikki viisi!

3. Eniten ProJaXeja siepannut aloittaa pelin. Tasapelin sattuessa
pikaheitto toistetaan kunnes voittaja löytyy.

KORTIT

Kun olet oppinut hallitsemaan peruspelin, voit vaikuttaa ProJaXin kulkuun
yrittämällä pelata korttisi mahdollisimman hyvin.
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35.  Speed Slap

Du vinner: når du er raskere enn din tidligere personlige rekord.
Legg en ProJaX nær inntil startenheten. Krum håndflaten med
ballen i, og trykk på startenheten med den andre siden av hånden.
Kast så ballen så fort du kan, ta ProJaX og trykk på startenheten
igjen for å stoppe klokken. Tiden din vises på skjermen på
stadionet. Hvis lysene blinker, har du ny personlig rekord!

1+ 1

36.  Improver

Du vinner: Når du er raskere enn din tidligere personlige rekord.
Velg noe du vil forbedre – for eksempel et vanskelig grep eller
trekk. Legg ballen i krummet håndflate og trykk på startenheten
med den andre siden av hånden. Vent til lysene slukkes. Så fort
du kan, kaster du så ballen, utfører aktiviteten og trykker på
startenheten igjen for å stoppe klokken. Etter tre forsøk vises
den beste tiden din på skjermen.

1+ 1+

37.  Sumo

Vinneren: Den spilleren som har den siste ProJaX som er igjen
på arenaen.

Bestem først hvem som skal starte ved et hurtigslag der dere
bruker alle 5 ProJaX og stor ProJaX. Hvis det er to spillere, tar
dere halvparten av arenaen hver. I spill med 3 eller 4 spillere,
tar hver en firedel av arenaen. Plasser alle 5 standard ProJaX på
dette området, men ikke i den ytterste sonen. Når det er din tur,
trykker du på startenheten og ser hvilket tall, mellom 1 og 3, som
vises på skjermen. Du kan nå slippe din store ProJaX på arenaen
og prøve å slå din motstanders ProJaX ut. Med bare noe av ett
ben på ProJaX utenfor ytre sone, regnes den som "ute". Fortsett å
prøve å slå dem ut!

2-4 5 (+1 stor ProJaX) 3+

38.  Stacka

Vinneren: Den siste spilleren som plasserer en ProJaX i
midtsonen uten å slå ut en ProJaX.

Spre ProJaX utover arenaen, som i et normalt spill. Hver spiller
velger en farge, grønn, gul eller rød. Grønn starter og skal kaste
ballen, plassere en ProJaX med alle tre ben helt inne i
midtsonen og fange ballen. Trykk på startenheten etter din tur,
og stadionet vil vise hvilken farge som står for tur. (Det kan bli
deg igjen!) Neste spiller må også plassere en ProJaX i den midtre
sonen, men kan om ønskelig bygge oppover. Hvis et ben eller
mer av en ProJaX faller ut av midtsonen, er din tur over. Den
som spiller den siste mulige ProJaX, vinner. 

3 10+

39. Topspin (Spinner)

Vinneren: Den som snurrer ProJaX og slår hittil beste tid.
Trykk på startenheten. Alle snurrer sine ProJaX. Når den siste
ProJaX slutter å snurre, trykker du på startenheten igjen for å
se hvor lenge den snurret. Prøv å slå beste tid!

2+ 2+

40.  Whirlpool

Du vinner: Når du er den første spilleren som henter dine 5
ProJaX.
Spre dine ProJaX som vanlig. Når det er din tur, trykker du på
startenheten. Stadionet viser nå et tall som tilsvarer tallet på en
av kapslene på arenaen. Denne kapselen blir til en virvelvind!
Du må prøve å plukke opp den ProJaX-en som er nærmest
virvelvindkapselen. Hvis du slipper ProJaX-en utenfor arenaen,
legges ProJaX-en tilbake i virvelvindkapselen.

2-4 5
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6.  Boing

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Näytössä näkyvät numerot
suurenevat yhdestä neljään ja pienenevät takaisin. Voit vuorollasi
käyttää vain kortin, jonka tehoaste on sama kuin sillä hetkellä
näkyvä numero.

2-6 5 3

7.  Tri Hard

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Päättäkää ennen aloittamista,
pelaatteko käyttämällä yhtä yhteistä korttipakkaa vai käytättekö
jokainen omia pakkojanne. Jakakaa kortit kolmeen pakkaan:
toiminta-, rajoitus- ja strategiakortteihin. Jokaisessa pakassa
ei tarvitse olla samaa määrää kortteja. Sekoittakaa kortit ja
asettakaa pakat kuvapuoli alaspäin.

Paina vuorollasi aloitusohjainta ja ota kortti siitä pakasta, jonka
väri vastaa syttynyttä valoa, esimerkiksi keltainen = toimintakortti,
tai valitse mikä tahansa kortti, jos näytössä näkyy "????"-symboli.
Sinun täytyy käyttää tämä kortti heti ja panna se sitten sivuun.
(Tehkää pelattujen korttien pakka kullekin korttityypille). Jos
kortit loppuvat kesken, sekoittakaa pelattujen korttien pakka
ja käyttäkää sitä uudelleen.

2-6 5 Kaikki käytettävissä olevat kortit

8.  The Pit

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Aloita painamalla aloitusohjainta.
Stadionin näytössä näkyvä numero vaihtuu koko pelin ajan. Se
liittyy areenan vastaavaan numeroon, jonka kohdalla on kolo.
Yhtään ProJaXia, jolla on yksi tai useampi sakara kolossa, ei
voi siirtää tai poistaa ennen kuin numero vaihtuu uudelleen.

2-6 5 0+

9.  ProJaX Bingo

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina vuorollasi aloitusohjainta.
Näytössä näkyy numero. Jos sinulla tai jollain toisella pelaajalla on
samannumeroinen ProJaX (jokaisen ProJaXin numero löytyy
kortin takaa), sinä tai toinen pelaaja voitte poistaa sen ilmaiseksi.
Jos numero on sama kuin jokin sinun, tai jonkun muun, kortin
takana olevasta viidestä numerosta, kortti voidaan vapauttaa
ilmaiseksi. Sinun on otettava vastaava ProJaX tai vapautettava
vastaava kortti aikarajan sisällä. Jos stadionin ajastin näyttää
ajan päättyneen, vapaata siirtoa ei voi tehdä. Voit myös aktivoida
aikaisemmin käytetyn kortin! Oli numerosta apua sinulle tai ei,
pelaa taas myöhemmin omalla pelivuorollasi.

2-6 5 3

10.  Battle Field

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa ProJaXia tavalliseen tapaan. Paina vuorollasi
aloitusohjainta. Jos kuulet yhden "laser"-äänen, voit hyökätä
toisen pelaajan ProJaXin kimppuun näpäyttämällä sen sormellasi
pois oman ProJaXisi luota tai kohti jonkun toisen ProJaXia.
Jokainen areenalta pois tönäisty ProJaX korvataan "pudotuksella".
Jos taas kuulet kolme "hälytys"-ääntä, voit poistaa näytössä
näkyvän määrän ProJaXeja. Poistaaksesi ProJaXin siirrä se mihin
tahansa tyhjään pesään.

Jos mitään ääntä ei kuulu, sen pelivuoron aikana ei tehdä siirtoja. 

Jatka kaikissa tapauksissa pelivuoroasi myöhemmin tavalliseen
tapaan.

2-6 9 1-7

11.  Half and Half

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina vuorollasi aloitusohjainta.
Stadionin jommalla kummalla puolella olevat valot syttyvät ja
kuulet äänen vastaavasta kaiuttimesta. Vain areenan valaistulla
puolella olevat ProJaXit voidaan poistaa.

2-6 5 3

12.  Squads

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli, mutta asettakaa kolme
ylimääräistä ProJaXia kunkin pelaajan eteen vaihtopenkiksi. Anna
näille ProJaXeille numerot yhdestä kolmeen. Jos et voi saada
ProJaXia takaisin omalla vuorollasi, saat uuden mahdollisuuden
painamalla aloitusohjainta. Näytössä näkyy numero – jos se
on 1, 2 tai 3, voit uudelleen yrittää ProJaXin saamista takaisin
areenalta heittämällä pallon sijasta samannumeroista ProJaXia
vaihtopenkiltäsi. Jos olet jo käyttänyt kyseisen numeroista
vaihtopelaajaa, et saa ilmaista vuoroa. Jos heität nollan, voit
valita millä käyttämättömällä vaihtopelaajalla haluat pelata.

Pelivuorosi päätyttyä on vasemmanpuoleisen pelaajan vuoro.

2-6 5 (+3) 0+

13.  Teleport

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina vuorollasi aloitusohjainta.
Jos kuulet teleportaatio-äänen, siirrä yksi ProJaXeistasi johonkin
tyhjään pesään ja jatka sitten vuoroasi tavalliseen tapaan (sinun
on siirrettävä ProJaXisi, oli se sinulle eduksi tai ei).

2-6 5 3+

14.  Bounce

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Kun kuuluu pompahduksen
ääni, vuorossa oleva pelaaja voi antaa pallon pompahtaa kerran
ennen kiinniottamista kyseisellä vuorolla. Sen jälkeen peli jatkuu
tavalliseen tapaan.

2-6 5 0+

15.  Super Bounce

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina aloitusohjainta vuorosi
alussa. Näyttöön tulee numero, minkä jälkeen voit antaa pallon
pomppia vastaavan määrän kertoja omalla vuorollasi – ilmaiseksi!

2-6 5 0+
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Mitä eroa korteilla on?

Kortteja on kolmenlaisia:

3

Push a ProJaxx between 2 knuckles of 
Pincushion Popper

Restriction
ACTIVITY

2

Let ball bounce twice before catching.
2’s Up

2

Bring a splatted TransformaJaxx back to life.
Reviva

STRATEGY
Restriction

ACTIVITY
STRATEGY

Rajoituskortit
rajoittavat 
pelaajan 
liikkeitä, 

esim. 
Neulatyynyhyppy.

Toimintakortit
kertovat mitä
ylimääräisiä
liikkeitä pelaajan
on tehtävä
vuorollaan.

esim. 
Kaksoispomppu.

Strategiakortit
antavat
pelaajalle
mahdollisuuden
vaikuttaa pelin
kulkuun, 

esim. 
Virkoaminen.

Koska kortteja voi käyttää?

Jokainen kortti kuuluu johonkin ProJaX -joukkueeseen. Voidaksesi
käyttää korttia, sinun on "vapautettava" se ottamalla korttia vastaavan
joukkueen ProJaX pois pelialueelta. Voi käyttää korttia toiseen
pelaajaan, tai säästää sen jollekin seuraavista pelivuoroistasi.

Kortin vapauttaminen:
● Kerro muille pelaajille mikä korteistasi on vapautettu.
● Suorita kortin kuvaama toiminto.
● Kun kortti on käytetty, se käännetään kuvapuoli ylöspäin. 

Korttia ei voi käyttää uudelleen saman pelin aikana. 

Yhden pelin aikana voit käyttää enintään kolmea erilaista korttia. 
Valitse kortit huolella! Aseta kortit eteesi kuvapuoli alaspäin.

Yhteen pelaajaan voi käyttää vain yhtä korttia kerrallaan ts. samalla
vuorolla et voi käyttää sekä toiminta- että strategiakorttia yhteen ja
samaan pelaajaan.

MITÄ TAPAHTUU JOS …?

… Siirrän toista ProJaXia kädelläni tai pallolla?

Anna ProJaXin olla paikallaan, jos sillä on vähintään kaksi sakaraa
pelialueella/areenalla. Jos tönäiset ProJaXin ulos pelialueelta, korvaa se
"pudotuksella".

… ProJaXini hyppää "reppuselkään"?

Jos ProJaXisi putoaa toisen päälle niin että se ei
kosketa pelialuetta, se on "reppuselässä". Voit
yrittää saada sen takaisin koskettamatta muita
ProJaXeja. Jos onnistut (sinun ei tarvitse heittää
palloa), voit pitää sen ja vapauttaa jonkin sitä
vastaavan kortin.

Jos saat ProJaXin mutta liikautat samalla toista, tai
jos pudotat sen, palauta se peliin "Pudotuksella".

Pudotus

Jos kaadat toisen ProJaXin yrittäessäsi saada yhtä itsellesi, oikealla
puolellasi oleva pelaaja pudottaa sieppaamasi ProJaXin takaisin
pelialueelle.

Pudotus suoritetaan pitämällä ProJaXia käsivarren etäisyydellä 
pelialueen yläpuolella, sulkemalla silmät ja päästämällä irti!

Koska ProJaX on areenan ulkopuolella?

ProJaX on pelialueen ulkopuolella, jos sillä on vain yksi sakara
areenamatolla. Palauta se lähimpään pesään.

MIINAT

Voit luoda räjähtävän ilmapiirin miinoilla! Nämä ovat ProJaXeja, jotka
on asetettu räjähtämään joka kerta kun niitä kosketaan!
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Miinan virittäminen Viritetty miina Räjähtävä miina

Miinoja ei lasketa viiden ProJaXisi joukkoon pelin aikana. Voit sijoittaa 
ne peliin vapauttaessasi kortin, joka antaa sinulle luvan käyttää niitä.
Noudata kortin ohjeita.

Jos miina räjähtää pelivuorollasi, korvaa se pelialueella yhdellä omista, 
jo noudetuista ProJaXeistasi.

Voit nimetä miinasi tunnistusrenkailla. Varmista kuitenkin, että tämä 
ei estä miinaa avautumasta!

PROJAXIEN KEHITTYMINEN

ProJaXit ovat kehittyneet tuhansien vuosien ajan. Ne ovat hyvin
järjestäytyneitä ja niillä on erilaisia taitoja. Haaste on pelaajien
välillä: kilpailet vastustajasi kanssa nopeudessa, näppäryydessä ja
ProJaXeissa. Sieppaatko ensimmäisenä kaikki ProJaXisi? Peli perustuu
pallonheittoon, ProJaXien poistamiseen areenalta ja voimakorttien
käyttöön, opit ne nopeasti. Mutta opitko koskaan hallitsemaan
ProJaXien tavat?

ProJaX-stadionpelit

1.  Count Out

Voittaja: Se pelaaja, jolla on eniten ProJaXeja, kun aika päättyy.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Käytettävien korttien tehoaaste
voi olla vain sama tai alempi kuin Stadionin näytössä sillä hetkellä
näkyvä numero. Kun numerot pienenevät nollaan, kortteja ei voi
enää käyttää. Kaikki kädessäsi olevat kortit vähennetään
ProJaXien lukumäärästä, mistä saadaan lopputuloksesi.

2–6 5 3+

2.  Traffic Lights

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina vuorollasi aloitusohjainta ja
odota värin valitsemista. Voit käyttää vain kortteja, joiden väri vastaa
näkyvää väriä, esimerkiksi vihreä valo = strategiakortti.

2-6 5 6

AREENAN KÄYTTÖ

ProJaX-areena on lopullinen taistelukenttä.

Vyöhykkeet
Areena jakautuu useisiin vyöhykkeisiin. Tietyt kortit antavat sinulle
erityisvoimia vyöhykkeillä.

Pesät
Jos tönäiset tai pudotat ProJaXin pelialueen ulkopuolelle, palauta
se lähimpään pesään.

Jos kaikki pesät ovat täynnä, korvaa ProJaX pudotuksella.

Areena

Vyöhykkeet esim.
"vyöhyke 2"

Pesät esim.
"pesä 4"

Vyöhykenumerot
esim. "3"

3.  Power Up

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina vuorollasi aloitusohjainta.
Näytössä oleva numero on käytettävissä olevan kortin tehoaste.

2-6 5 5

4.  Choosey

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Sekoita neljä korttiasi ja aseta ne
kuvapuoli alaspäin eteesi; vasemmalla oleva kortti on numero 1,
seuraava 2, sitä seuraava 3 ja oikealla oleva 4. Kun olet saanut
takaisin ProJaXin, paina aloitusohjainta. Näyttöön tulee numero.
Vastaava kortti vapautuu ja se voidaan kääntää ympäri ja käyttää
tällä tai seuraavalla kierroksella, vaikka se ei vastaisikaan poistettua
ProJaXia. Jos näyttöön tulee numero, joka on jo käytetty, jätä
numero huomioimatta ja pelaa vuorollasi tavalliseen tapaan.

2-6 5 4

5.  All For One

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Valitse yksi toiminta-, rajoitus- ja
strategiakortti. Kun saat ProJaXin takaisin, paina aloitusohjainta.
Näet valon, joka vapauttaa samanvärisen kortin. Väri on punainen,
vihreä tai keltainen. Sinun täytyy käyttää tämä kortti toiseen
pelaajaan – et voi käyttää omia korttejasi itse. Voit käyttää omia
korttejasi millä tahansa kierroksella, kun ne ovat vapautuneet,
mutta sinun täytyy käyttää ne kaikki ennen kuin voit poistaa
viimeisen ProJaXisi. Valitse korttisi viisaasti!

2-6 5 3
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ACTIVITY3

Thump catching h
Thumper

Mitä nuo hassut merkit tarkoittavat?

ACTIVITY3Symbolit: Harvinaisuusaste:
Kortin ominaisuus = Yleinen
Tehoaste = Harvinainen
ProJaX -joukkue = Hyvin

harvinainen

… Haluan pelata useammilla ProJaXeilla ja korteilla?

ProJaXien määrä Korttien määrä

Peruspeli 5 pelaajaa kohden 3 pelaajaa kohden

Keskivaikea peli 7 pelaajaa kohden 4 pelaajaa kohden

Erittäin vaativa peli 9 pelaajaa kohden 5 pelaajaa kohden
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25.  Carousel

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Kun kuulet "karuselli"-äänen
pelivuorollasi, voit pakottaa kaikki nousemaan seisomaan ja
liikkumaan myötäpäivään samassa järjestyksessä, kunnes tulet
haluamallesi istumapaikalle. Peli jatkuu näiltä uusilta paikoilta.

2-6 5 3+

26.  Skyscraper

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa kaikki ProJaXinsa takaisin.
Pudottakaa kaikkien ProJaXit areenalle tavalliseen tapaan. Pikaheiton
voittajasta alkaen kaikki painavat aloitusohjainta vuorollaan. Näyttöön
ilmestyy numero, joka vastaa yhtä areenan pesistä – se on sinun
pesäsi. Kun on sinun vuorosi, yritä sen sijaan, että koittaisit saada
takaisin ProJaXisi, siirtää se pesääsi. Siirrä seuraavalla vuorollasi toinen
ProJaXeistasi edellisen päälle "reppuselkään". Näin muodostuu
"pilvenpiirtäjä", ja sinun on yritettävä saada takaisin molemmat
ProJaXisi areenalta yhtä aikaa seuraavalla pelivuorollasi. Jos kaadat
toisen pelaajan pilvenpiirtäjän kumoon, hän saa molemmat ProJaXit
ilmaiseksi. Jos sinun pesässäsi on toinen ProJaX, poista se ja siirrä se
takaisin peliin "pudotuksella".

2-6 6 kutakin 3

Skyscraper

27.  Panic Stations

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin tai
jolla on eniten ProJaXeja, kun aika loppuu!

Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Ensimmäisenä aloittava painaa
aloitusohjainta, tekee siirtonsa mahdollisimman nopeasti ja painaa
uudelleen aloitusnäppäintä, onnistui siirto tai ei. Sitten seuraava
pelaaja tekee siirtonsa mahdollisimman nopeasti ja painaa
aloitusohjainta. Aikanäyttö näkyy ruudulla. Aikavyöhykkeitä on
useita ja ne lyhenevät kellon käydessä. Jos sinulla kestää liian
kauan yhdellä vyöhykkeellä, laskuri siirtyy seuraavaan vyöhyk-
keeseen – merkiksi tästä näet seuraavanlaisen symbolin:

2-6 5 3+

Kun aika on kulunut nollaan, peli on lopussa, joten toimi nopeasti!

28.  Colour Code

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Paina vuorollasi aloitusohjainta ja katso, mitä väriä ja numeroa
stadion näyttää. Jos jollakin pelaajalla on ProJaX, jonka jaloista
vähintään kaksi on kyseisillä vyöhykkeillä, hän voi koittaa saada
sen takaisin. Kun kaikki, joilla on ProJaX kyseisillä alueilla, ovat
käyttäneet pelivuoronsa, painakaa uudelleen aloitusohjainta
uuden värin ja numeron saamiseksi ja jatkakaa.

3-6 5

29.  Beam Up

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan pois
areenalta.

Heitä ProJaXisi areenalle tavalliseen tapaan. Siirrä vuorollasi yksi
ProJaXeistasi tyhjään pesään. Kun kuulet "voimakenttä"-äänen
vuorollasi, ota kaikki ProJaXit pesistä ja anna ne niiden omistajille,
ja paina sitten uudestaan aloitusohjainta. 

2-6 5

30.  Sandwich

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Stadionin näytössä näkyy
numerosarja, esim. 1 – 5, mikä tarkoittaa "voileivän" täytettä.
Voit yrittää saada takaisin yhden ProJaXeistasi ainoastaan joltain
vastaavalta numerovyöhykkeeltä. Paina aloitusohjainta vuorosi
lopuksi ja uusi "numerovoileipä" ilmestyy näyttöön.

2-6 6 3+

31.  Tag Team

Voittaja: Ensimmäinen joukkue, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin
pelaamalla yhdessä.

Pelaajat jakaantuvat kahden hengen joukkueisiin. Kukin
pelaaja saa valita korkeintaan kolme korttia, mutta näitä ei saa
vaihtaa joukkueen jäsenten kesken. ProJaXit heitetään normaalisti.
Kunkin joukkueen pelaajista toinen valitaan aloittajaksi, ja hän
pelaa, kunnes kuuluu "hippaleikki"-ääni. Kaikkien joukkueiden
on sitten vaihdettava aloittanut pelaaja tarkkailijaksi ja tarkkailija
pelaajaksi. Aikaa vaihtoon on ainoastaan kahden "hippaleikki"–
äänen välinen aika – jos vaihtoa ei ole tehty, jääkää paikoillenne.
Vaihto tehdään aina, kun ääni kuuluu.

4-6 5+ (per joukkue) 3+ (per joukkue)
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17.  Card Shark

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli, mutta päättäkää, miten monta
ylimääräistä korttia kukin pelaaja saa normaalin kolmen kortin
lisäksi – jokaisella pelaajalla on oltava yhtä monta korttia. Valitse
kolme korttia, joita käytät pelin aikana ja pelaa tavalliseen tapaan.
Kun stadion soittaa bonus-äänen, pelivuorossa olevan pelaajan
täytyy käyttää yksi ylimääräisistä korteistaan seuraavalla
pelivuorollaan. Kun ylimääräinen kortti on käytetty, pane se sivuun.

2-6 5 3+

16.  Chop 'n' Change

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Näytössä näkyy nuoli ja pelivuoro
siirtyy sen osoittamaan suuntaan. Kun kuulet äänen, nuolen
suunta ja siten pelin suunta vaihtuvat myös. Pelaaja, joka pelaa
nuolen suunnan vaihtuessa, voi lopettaa oman vuoronsa ennen
pelisuunnan vaihtumista.

3-6 5 0+

18.  Quickfire

Voittaja: Se pelaaja, jolla on eniten ProJaXeja, kun aika päättyy.
Yritä vuorollasi poistaa yksi ProJaXeistasi. Sinun täytyy pelata
heti kun on oma vuorosi – jokainen yli viisi sekuntia kauemmin
odottanut pelaaja menettää vuoronsa. Peli päättyy, kun näytön
kello näyttää "0". Laske ProJaXisi!

2-6 5

19.  Asteroids

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Kun kuulette "asteroidivaroitus"
-äänen, jokainen pelaaja valitsee kolme ylimääräistä ProJaXiaan;
nämä ovat asteroidinne. Asettakaa vuorotellen asteroidinne
areenan reunalle ja näpäyttäkää ne keskustaa kohti (pelivuorossa
oleva pelaaja näpäyttää viimeisenä). Poista asteroidi-ProJaXisi
näpäyttämisen jälkeen. Jos onnistuit tönäisemään yhden
ProJaXeistasi ulos areenalta, saat pitää sen. Palauta ulos
tönäisemäsi muiden pelaajien ProJaXit peliin "pudotuksella".
Kun kaikki pelaajat ovat pelanneet, painetaan aloitusohjainta
pelin jatkamiseksi.

2-6 5 (+3) 0+

20.  Prisoner

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina vuorollasi aloitusohjainta.
Näytössä näkyy jokin numero lukujen 1 ja 9 väliltä tai jokin väri.
Jokainen ProJaX, jolla on vähintään kaksi sakaraa kyseistä väriä tai
numeroa vastaavalla vyöhykkeellä, on vankina sen vuoron ajan.

2-6 5 0+

21.  Colour Catcher

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina vuorollasi aloitusohjainta.
Stadionin värilliset valot alkavat välkkyä. Paina aloitusohjainta
uudelleen ja katso, minkä värin / mitkä värit se valitsee. Tämän
jälkeen voit poistaa ProJaXisi ainoastaan areenan vastaavan
värisiltä vyöhykkeiltä.

2-6 5 3

22.  Swappit

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Kun olet vuorossa oleva pelaaja ja kuulet
"vaihto"-äänen, sinun on vaihdettava paikkaa toisen pelaajan kanssa (ei
kuitenkaan sen pelaajan kanssa, jonka vuoro on seuraavana). Pelivuorosi
on päättynyt, vaikket olisikaan heittänyt palloa.

3-6 5 3+

24.  Mailbox

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin
"lähettämällä" itselleen ProJaX-postia!

Tämä peli on samaa kuin lähettäisi sähköpostilla ProJaXeja pitkin
areenaa, kolmessa vaiheessa, jotka ovat "lähetetyt viestit", "palvelin"
ja "saapuneet viestit". Suorita pelivuorollasi toiminto "lähetetyt viestit"
heittämällä palloa, ottamalla mikä tahansa ProJaX ja asettamalla
se tyhjään pesään. Paina aloitusohjainta. Nyt sinun on tehtävä
"palvelin"-toiminto heittämällä palloa, ottamalla äskeinen ProJaX
pesästään yhdellä kädellä ja siirtämällä se toiseen pesään ennen
pallon sieppaamista. Paina taas aloitusohjainta. Toiminnon
suorittamiseksi ja ProJaXin takaisinsaamiseksi luo "saapuneet
viestit"-lokero areenan ulkopuolelle asettamalla se kätesi, jolla et
heittänyt, kämmenkupiksi lattialle.

2-6 5

Heitä palloa, heitä ProJaX "saapuneiden viestien" lokeroosi ja ota
pallo kiinni. Paina taas aloitusohjainta. Voit nyt pitää "saapuneiden
viestien" lokeroosi tulleen ProJaXin.

Jos et onnistu jossakin pelivuorosi vaiheessa, älä paina
aloitusohjainta. Seuraava pelaaja aloittaa pelivuoronsa siitä, missä
sinulla meni vikaan ja esim. palauttaa ProJaXisi ensimmäiseen
pesään, jos et onnistunut "palvelin"-toiminnossa. Kyseinen pelaaja
saa pitää ProJaXin, jos hän onnistuu saamaan sen takaisin. Hän
painaa aloitusohjainta ja on seuraavan pelaajan vuoro.

"Saapuneet viestit" -lokeron luominen

23.  Selector

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pelatkaa tavallinen ProJaX-peli. Paina vuorollasi aloitusohjainta.
Valot sammuvat vain Stadionin toiselta puolelta ja kuulet siltä
puolelta myös äänen. Jos vasemman puoleiset valot näkyvät, voit
heittää ja nostaa vain vasemmalla kädellä. Jos oikean puoleiset
valot näkyvät, voit nostaa vain oikealla kädellä.

3-6 5 3+ Restriction
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35.  Speed Slap

Voittaja: Lyö aikaisempi ennätysaikasi.
Aseta ProJaXisi lähelle aloitusohjainta. Tee kämmenestäsi "kuppi",
aseta pallo siihen ja paina aloitusohjainta kämmenselälläsi. Heitä
sitten pallo niin nopeasti kuin pystyt, poimi ProJaXisi ja paina taas
aloitusohjainta, jotta kello pysähtyy. Saamasi aika näkyy stadionin
näytössä. Jos valot välkkyvät, olet rikkonut ennätyksesi!

1+ 1

36.  Improver

Voittaja: Lyö aikaisempi ennätyksesi.
Valitse jokin toiminto, jota haluat parantaa – ehkä vaikea
kiinniotto tai liike. Pane ProJaXisi lähelle aloitusohjainta. Tee
kämmenestäsi "kuppi", aseta pallo siihen ja paina aloitusohjainta
kämmenselälläsi. Odota, kunnes valot sammuvat ja heitä pallo
sitten niin nopeasti kuin voit, suorita haluamasi toiminto ja paina
aloitusohjainta uudelleen kellon pysäyttämiseksi. Kolmen kerran
jälkeen paras aikasi näkyy Stadionin näytössä.

1+ 1+

37.  Sumo

Voittaja: Pelaaja, jonka ProJaX jää viimeiseksi areenalle.
Päättäkää aloittaja pikaheitolla, käyttäen kaikkia viittä ProJaXianne
ja suurta ProJaXianne. Valitkaa kahden pelaajan pelissä kumpikin
puolikas areenaa. Pelissä, joissa on mukana kolme tai neljä
pelaajaa, valitkaa neljäsosa areenaa. Asettakaa kaikki viisi
standardi-ProJaXianne tälle alueelle, kuitenkin ulointa vyöhykettä
lukuun ottamatta. Paina vuorollasi aloitusohjainta nähdäksesi,
mikä numero yhden ja kolmen väliltä näkyy näytössä. Voit nyt
pudottaa suuren ProJaXisi areenalle yrittäen tönäistä vastapelaajasi
ProJaXin ulos – jo ProJaXin yksikin sakara missä tahansa
ulommaisen vyöhykkeen ulkopuolella tarkoittaa "ulkona". Yritä
yhä uudelleen saada toiset ulos!

2-4 5 (+1 suuri ProJaX) 3+

38.  Stacka

Voittaja: Viimeinen pelaaja, joka saa ProJaXin keskialueelle
tönäisemättä toista ProJaXia ulos.

Pudota ProJaXisi areenalle, kuten tavallisessa pelissä. Kukin
pelaaja valitsee värin – vihreän, keltaisen tai punaisen. Vihreä
pelaaja aloittaa ja hänen on heitettävä pallo, asettava jonkin
ProJaXin kaikki kolme sakaraa kokonaan keskialueelle ja
otettava pallo kiinni. Paina aloitusohjainta pelivuorosi jälkeen,
ja stadionille syttyy tietynväriset valot sen merkiksi, kenen vuoro
on seuraavaksi (se voit olla taas sinä!). Seuraavan pelaajan on
myös asetettava ProJaX keskialueelle, mutta hän voi halutessaan
panna sen muiden päälle. Jos ProJaXin yksi tai useampi sakara
putoaa pois keskialueelta, vuorosi on ohi. Se pelaaja, joka pelaa
viimeisellä mahdollisella ProJaXilla, voittaa. 

3 10+

39. Topspin

Voittaja: Pelaaja, joka pyörittää ProJaXia ja lyö oman
aikaisemman ennätysaikansa.

Paina aloitusohjainta ja pyöritä kaikkia ProJaXeja. Kun
viimeinen ProJaX lakkaa pyörimästä, paina aloitusohjainta
uudelleen nähdäksesi, kuinka kauan ProJaXit pyörivät. Yritä
lyödä entinen ennätys!

2+ 2+

40.  Whirlpool

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin.
Pudota ProJaXisi tavalliseen tapaan. Paina aloitusohjainta
vuorollasi. Stadion osoittaa sinulle numeron, joka sopii areenan
jonkin pesän numeroon. Tästä pesästä tulee "Whirlpool"! Yritä
poimia lähinnä pesää oleva ProJaX pesään. Jos pudotat
ProJaXin areenan ulkopuolelle, ProJaX palautetaan "Whirlpool"-
pesään.

2-4 5
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32.  Black Hole

Voittaja: Ensimmäinen pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin
tai jolla on eniten takaisin saatuja ProJaXeja, jos kaikki
muut ovat juuttuneet areenan keskelle.

Pudota ProJaXisi vapaasti. Ne, jotka putoavat areenaan
keskiosaan, täytyy poistaa suorassa linjassa kohti seuraavaa
ulkopuolella olevaa vyöhykettä. Jatkakaa peliä normaalisti, mutta
kuullessanne "Black Hole" -äänen imuvoima vetää ProJaXeja kohti
areenan keskustaa. Imuvoima on kovin sillä vyöhykkeellä, jossa on
sama numero kuin ruudussa näkyvä numero samalla kun ääni
kuuluu. Kaikki sillä vyöhykkeellä olevat ProJaXit täytyy siirtää 
suoraan areenan keskustaan (jos joku toinen ProJaX on tielläsi,
oman ProJaXisi on jäätävä sen taakse). Jokainen ProJaX, joka 
päätyy areenan keskustaan on poistettavissa ainoastaan poiston
sallivan kortin avulla (esim. "Tökkäys").

2-6 5 3

33.  Pick 'n' Mix

Voittaja: Pelaaja, joka poistaa kaikki ProJaXit mahdollisimman
lyhyessä ajassa.

Sijoita yksi ProJaX areenan kaikille 17 värilliselle vyöhykkeelle
jättäen ainakin kahden ProJaXin paikka niiden väliin. Paina
aloitusohjainta ja stadion osoittaa sinulle jonkin värin ja numeron,
esim. 2, jolta sinun on saatava poistettua ProJaXisi. Jos onnistut,
paina aloitusohjainta kahdesti. Jos et onnistu, paina sitä kerran.
Jos osut toiseen ProJaXiin pelatessasi, pane se takaisin paikoilleen. 

Pelin lopussa stadion näyttää, kauanko aikaa sinulta kului. Yritä
lyödä ennätys!

1+ 17

34.  Quick Clock

Voittaja: Pelaaja, joka saa viisi ProJaXiaan takaisin
vastapelaajaansa nopeammin.

Pelatkaa ProJaXia tavalliseen tapaan. Paina vuorollasi
aloitusohjainta ja koeta saada takaisin ProJaX mahdollisimman
nopeasti. Kun olet onnistunut saamaan sen takaisin, paina
aloitusohjainta uudestaan pysäyttääksesi kellon. Vastapelaajasi
tekee saman. Toistakaa, kunnes olette molemmat poistaneet
kaikki viisi ProJaXianne, ja painakaa aloitusohjainta kahdesti pelin
lopettamiseksi. Stadion näyttää kummankin pelaajan käyttämän
ajan – nopeampi on voittaja!

2 5 3+
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