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INDHOLDSFORTEGNELSE

Side Side
Hvordan gør jeg? 01 Kortene 04
Grundspil 02 Hvad nu, hvis …? 06
Hvordan gør jeg det? 02 Lav et drop 07
ID-ringe 04 Brug af arenaen 08
Quick Flick 04 Minerne 09

Hvordan gør jeg?

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

Udstyr:

Grundpakke: 5 ProJaX, 1 bold, 3 kort og 10 ID-ringe. 
Kamparenasæt: 10 ProJaX, 4 ProJaX-arenakort, 20 ID-ringe, 1 arena, 
1 bold, 1 ProJaX-holder.
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Du må ikke:

● Flytte rundt i spilleområdet – Du skal blive siddende, hvor du sidder.
● Bruge to ens ProJaX i et spil.

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.

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.

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.

ProJaX i arenaen ProJaX på gulvet
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Hvad betyder alle de sjove symboler?

Hvilken forskel er der på kortene?

Der er tre typer kort:

ACTIVITY3

T

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

3
Restriction

Læg en ProJaX mellem to knoer 
ProJaX-pop

ACTIVITY

2

Lad bolden hoppe to gange, 
To hop

2
STRATEGY

Pust nyt liv i en ødelagt TransformaJaX.
Pust nyt liv i

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.

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.

KORT

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

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.

47550i179  17/12/2002  10:20  Page 7



090247871179 PROJAX Rules (179)

07

090247871179 PROJAX Rules (179)

06

… 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
imens, eller taber den, skal du sætte den tilbage 
i spillet med et ‘Drop’.

… Jeg ønsker at spille med flere ProJaX og kort?

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

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!

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.

Åbne 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.

… 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
spille spilleområdet/arenaen. Hvis du støder en ProJaX ud af spillearenaen,
så lad den komme ind igen med et ‘drop’.

HVAD NU HVIS …?
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MINER

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

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!

21

Klargøring af mine Klargjort mine Eksploderende mine!

Hvornår er en ProJaX uden for arenaen?

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

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.

Arena

Zonemarkering

Kapsel
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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?

SPIL

© 2002 Hasbro International Inc. Alle rettigheder forbeholdt. 
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, 
Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup.
Vores adresse bør gemmes i tilfælde af eventuel 
senere henvendelse.

Farver og indhold kan variere fra 
det illustrerede.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid Sid
Vad gör man? 11 Kort 14
Enkelt spel 12 Vad händer om …? 16
Hur gör man? 12 Göra ett nersläpp 17
ID-ringar 14 Använda arenan 18
Quick Flick 14 Minor 19

Vad gör man?

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

Utrustning

Basic Set: 5 ProJaX, 1 boll, 3 kort, 10 ID-ringar.
Battle Arena Set: 10 ProJaX, 4 ProJaX-arenakort, 20 ID-ringar, 1 arena,
1 boll, 1 ProJaX-hållare.
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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 ProJaXkort 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

Du får inte:

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

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 ‘Göra ett nersläpp’
nedan). Om du vidrör två andra ProJaX när det är din tur, måste du
också lägga tillbaka 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.

Enkelt spel

● Gör en Quick Flick för att se vem som börjar.
● 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.
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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.

Vad är det för skillnad på korten?

Vad är skillnaden mellan korten?

Det finns tre typer av kort:

ACTIVITY3

T

ACTIVITY3Förklaring: Kortförekomster:
Kortets förmåga = Vanligt
Kraftvärde = Ovanligt
ProJax-lag = Mycket ovanligt

3
Restriction

Læg en ProJaX mellem to knoer 
ProJaX-pop

ACTIVITY

2

Lad bolden hoppe to gange, 
To hop

2
STRATEGY

Pust nyt liv i en ødelagt TransformaJaX.
Pust nyt liv i

Restriction
ACTIVITY

STRATEGY

KORT

När du bemästrat grunderna ligger spelets hemlighet i hur du spelar
dina kort.
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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 vilken senare omgång som helst.

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.

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.

… 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’.

… 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

… 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’.

VAD HÄNDER OM …?
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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, placera tillbaka ProJaX med 
ett nersläpp.

Arena

Zonmarkering

Kapsel (pod)

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! MINOR

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

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!

21

Preparera en mina En apterad mina En mina som
exploderar!

När är en ProJaX utanför arenan?

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

SPEL

© 2002 Hasbro International Inc. Med ensamrätt. 
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40,
DK-2600 Glostrup, Denmark.
Vi rekommenderar att ni behåller vår adress för
eventuellt framtida bruk.

Färger och detaljer kan avvika från det som
visas på bild.
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INNHOLD

Side Side
Hva gjør jeg? 21 Kort 24
Grunnleggende spill 22 Hva skjer dersom…? 26
Hvordan skal jeg gå frem? 22 Gjøre et slipp 27
ID-ringer 24 Bruke arenaen 28
Hurtige slag 24 Miner 29

Hva gjør jeg?

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

Utstyr:

Basic Set: 5 ProJaX, 1 ball, 3 kort, 10 ID-ringer. 
Kamparenasett: 10 ProJaX, 6 ProJaX arenakort, 20 ID-ringer, 1 arena,
1 ball, 1 ProJaX stativ.
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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.

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 og som du har låst opp tidligere.

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

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.

Grunnleggende spill:

● Hurtigslag for å se hvem som skal starte.
● 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.

ProJaX på arenaen ProJaX på gulvet
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Hva betyr de morsomme symbolene?

Hva skiller kortene fra hverandre?

Det er tre typer kort:

ACTIVITY3 ACTIVITY3Symbol: Skjeldenhet:
Kortets egenskaper = Vanlig
Kortets styrke = Skjeldent
ProJaX Team = Ultraskjeldent

3
Restriction

Læg en ProJaX mellem to knoer 
ProJaX-pop

ACTIVITY

2

Lad bolden hoppe to gange, 
To hop

2
STRATEGY

Pust nyt liv i en ødelagt TransformaJaX.
Pust nyt liv i

Restriction
ACTIVITY

STRATEGY

Bremsekort
reduserer spillerens
bevegelsesmulig
heter, 

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.

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.

HURTIGE SLAG

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.

KORT

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

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. 
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… min ProJaX ‘rir på ryggen’?

Dersom din ProJaX lander oppe på 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 anen ProJaX mens du gjør
dette eller slipper den, må du sette den tilbake i spill med et ’slipp’.

… 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

Gjøre et ‘slipp’

Dersom du slår til en annen ProJaX i det 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! 

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 motspiller 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.

… 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’.

HVA SKJER DERSOM…?
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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! 

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!

21

Armering av mine En armert mine Minen eksploderer!

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.

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 utslått.

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

Arena

Sonemerker

Kapsel
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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

© 2002 Hasbro International Inc. Med enerett. 
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, 
Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark.
Vennligst behold vår adresse for fremtidige referanser.

Farger og enkeltdetaljer i utførelsen kan
variere fra de illustrerte.

090247550/47871107
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Mitä pelissä tehdään ?

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

Välineet:

Peruspelipakkaus: 5 ProJaXia, 1 pallo, 3 korttia, 10 tunnistusrengasta. 
Taisteluareenapakkaus: 10 ProJaXia, 6 ProJaX Areena -korttia, 
20 tunnistusrengasta, 1 Areena, 1 pallo, 1 harjoituspallo, 1 ProJaX -teline.
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Et voi:

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

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.

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.

Peruspeli:

● Pikaheitolla selvitetään kuka aloittaa pelin.
● 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.

ProJaX-areena ProJaX lattialla
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Mitä nuo hassut merkit tarkoittavat?

Mitä eroa korteilla on?

Kortteja on kolmenlaisia:

ACTIVITY3

T

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

3
Restriction

Læg en ProJaX mellem to knoer 
ProJaX-pop

ACTIVITY

2

Lad bolden hoppe to gange, 
To hop

2
STRATEGY

Pust nyt liv i en ødelagt TransformaJaX.
Pust nyt liv i

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. 
Virkoa-
minen.

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.

KORTIT

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

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.
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… 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’.

… 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

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 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.

… 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’.

MITÄ TAPAHTUU JOS …?
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MIINAT

Voit luoda räjähtävän ilmapiirin miinoilla! Nämä ovat ProJaXeja, jotka on
asetettu räjähtämään joka kerta kun niitä kosketaan! 

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!

21

Miinan virittäminen Viritetty miina Räjähtävä miina

Koska ProJaX on areenan ulkopuolella?

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

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

Vyöhykemerkki

Pesä
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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 sen
nopeasti. Mutta opitko koskaan hallitsemaan ProJaXien tavat?

PELI

© 2002 Hasbro International Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, 
Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark.
Säilytä osoite mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Värit ja yksityiskohdat voivat 
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