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Instrukcja obs³ugi gry Bounce
 Przejd¼ do gry Bounce.

Bounce jest gr±, w której u¿ytkownik steruje ma³± pi³k± w 
¶wiecie pe³nym niebezpieczeñstw. Na ka¿dym poziomie 
pi³kê mo¿na toczyæ i odbijaæ, unikaj±c niebezpieczeñstw i 
zbieraj±c obrêcze niezbêdne do odblokowania przej¶cia 
do nastêpnego poziomu. Przy u¿yciu gumowych bloków 
mo¿na odbijaæ pi³kê wy¿ej, a nawet odwracaæ dzia³anie 
grawitacji. Instrukcje s± tak¿e dostêpne w samej grze. Gra 
Bounce jest dostêpna tylko w jêzyku angielskim.

Wymagania
Gra Bounce wymaga co najmniej 1,5 MB wolnej pamiêci i 
800 kB wolnego miejsca na dysku urz±dzenia Nokia 9300i 
lub na karcie pamiêci.

Zasady gry Bounce
1 Przejd¼ do gry Bounce.

2 Gdy pojawi siê animowane logo Bounce, naci¶nij 
dowolny klawisz, aby przej¶æ do menu g³ównego.

3 Wybierz Start Game (Rozpocznij grê) → New Game 
(Nowa gra). 
Spowoduje to rozpoczêcie nowej gry na poziomie 1. Gra 
koñczy siê po przej¶ciu wszystkich poziomów lub po 
utracie wszystkich pi³ek.
Po dotkniêciu odpowiednich obiektów pi³ka mo¿e 
zmieniæ rozmiar. Du¿a pi³ka skacze wy¿ej i porusza siê 
szybciej ni¿ ma³a pi³ka, mo¿e tak¿e unosiæ siê na 
wodzie. Ma³a pi³ka mo¿e przeciskaæ siê przez w±skie 
szczeliny.

Aby wstrzymaæ grê, naci¶nij Esc lub dowolny przycisk 
polecenia. Aby kontynuowaæ, wybierz Resume (Wznów).

Aby kontynuowaæ grê, z menu g³ównego wybierz Start 
Game (Rozpocznij grê) → Continue (Kontynuuj). Grê mo¿na 
rozpocz±æ ponownie od poziomu 1 lub od pocz±tku 
osi±gniêtego poziomu z tak± liczb± pi³ek, która pozosta³a 
przy ostatnim wyj¶ciu z gry. Po za³adowaniu 
automatycznie zapisanej gry liczba punktów wynosi zero, 
dlatego jedynym sposobem uzyskania maksymalnej liczby 
punktów jest przej¶cie ka¿dego poziomu w jednej grze.

Aby zakoñczyæ grê, z menu g³ównego wybierz Quit 
(Zakoñcz).
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Po ukoñczeniu poziomu mo¿na zmieniæ opcje gry, 
zakoñczyæ grê lub kontynuowaæ. W przypadku zakoñczenia 
gry najwy¿szy osi±gniêty poziom zostanie automatycznie 
zapisany.

Aby wy¶wietliæ najlepsze wyniki, z menu g³ównego wybierz 
High Scores (Najlepsze wyniki).

Aby zmieniæ opcje sterowania i d¼wiêku, z menu g³ównego 
wybierz Options (Opcje) → Change Keys (Zmieñ klawisze) 
lub Change Sound (Zmieñ d¼wiêk). Domy¶lnie do 
przemieszczania pi³ki w lewo i w prawo s³u¿± klawisze 
strza³ek < i >, a do wywo³ywania skoku pi³ki s³u¿y spacja.

Aby wy¶wietliæ pokaz, wybierz Start Game (Rozpocznij grê) 
→ Instructions (Instrukcje).

Aby wy¶wietliæ witrynê internetow± po¶wiêcon± grom 
firmy Nokia, z menu g³ównego wybierz Online (Tryb online). 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tym celu w urz±dzeniu musi byæ 
skonfigurowany dostêp do internetu.
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