


PINBALL JAM
Niets is fraaier dan flipperen. De bal kaatst van bumper naar
bumper, raakt bonuspiepers en oplichtende Specials. Bellen
rinkelen en de score loopt op. Totale concentratie is geboden. Je
moet alle snelle bewegingen van de bal steeds blijven volgen.
Pinball Jam laatje hart sneller slaan, want het is realistisch en snel
flipperen op zijn best. Dus trek aan de veer en kijk maar eens hoe
ver je komt.

Spel starten

l. Plaats de spelkaart Lynx Pinball Jam in de Lynx-computer.

2. Druk op ON.

3. Wacht op het titelscherm en druk dan op A of B. Het titelscherm
van Elvira and the Party Monsters verschijnt. Druk op A als je het
makkelijkste niveau wilt spelen of op B voor een echt moeilijk spel.

4. Speel je liever Police Force, druk dan links of rechts op de

joypad. Druk daama op A om het eenvoudigste niveau te spelen of
op B voor een moeilijk spel.

Spel spelen

Pinball Jam bestaat uit twee realistische flipperkastspelen. In het
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eerste spel, Elvira and the Party Monsters, nodigt de koningin van

de nachtje uit op een feesde met haar duistere vrienden. In Police
Force ga je als agent op zoek naar gevaarlijke criminelen. Het
mooiste is dat in beide spelen ook nog de kans krijgt een flipper-
expert te worden. Dreun de bal tegen bumpers, laat bellen en
piepers k'linken en ve rzamel.flinke bonussen. Soms kun je zelfs met
meer ballen tegelijk spelen! Als je denkt dat het helpt, dan mag je
de machine gemst heen en weer schudden, maar doe dat niet te fors,
want dan gaat hij op tilt.

Voor beide spelledes gebruik je dezelfde bedieningsorganen. Je
spant de veer door Option 2 in te drukken. Laat je die los, dan
schiet je de bal in het speelveld. Hoe langer je Option 2 ingedrukt
houdt, hoe harder de bal wordt weggeschoten.

Druk tijdens het spelen op A of B om de rechtse flipper te bedienen
en op de joypad voor de linkse flipper. Draai je het scherm om, dan
wordt dit omgekeerd. A of B bedient dan de linkse flipper en de
joypad de rechtse. Cebmik Option I om de flipperkast heen en
weer te schudden. Doe je dat te fors, dan gaat de kast op tilt. Dan
werken de flippers niet meer en kun je geen punten meer behalen.

In beide spelletjes verschijnen bovenin een kader met meldingen en
de huidige score (Schermen I en 2). De flippers bevinden zich
onderin het scherm, naast het gat waar de bal verdwijnt (Schermen
3 en 4). (Schermnummers in deze tekst verwijzen naar het
Schermenoverzicht achterin deze handleiding.)

Om te weten te komen met welke nummer balje speelt, houd je de
linkerflipper vast, Door de rechterflipper vast te houden, kun je
nagaan hoeveel extra ballen je hebt.
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Je leert deze twee opwindende flipperkasten het beste kennen door
erop te spelen. Hieronder geven we voor elk van de twee spelledes
een aantal tips.

Elvira and the Party Monsters

Op het eerste oog lijkt Elvira and the Pany Monsters minder punten
op te leveren dan Police Force. Als je de bal echter in het spel kunt
houden en de juiste bonussen weet te raken, dan verzamel je al
gauw miljoenen punten.

Backboard Dead Heads--Als je alle drie de Dead Heads taat
branden, dan gaat bij het Boogie Eject Hole de aanduiding "Million,'
branden. Raak dan Boogie Eject voor een bonus van I miljoen
punten. Lukt het je om alle drie de Dead Heads nog een keer aan te
krijgen, dan gaan ook alle SpecialJampjes branden.

BAT -doorgangen-- A'ts alle dlie de BAT-doorgangen branden,
dan stijgt de vermenigvuldiger voor de bonus en gaat op Monster
Slide het lampje Spot Elvira aan. Als alle drie de BAT-doorgangen
branden, dan wordt bovendien Ball Lock in de Skutl Passage actief.

Monster Slide Ramp--Schiet de bal direct in de Monster Stide
Ramp om bonuspuntpn te verzamelen. Herhaal je dat, dan stijgt de
bonus tot maximaal 1.000.000 punten. Brandt her lampje Spot
Elvira, dan verschijnt een letter van Elvira als je de bal in de
Monster Slide Ramp schiet. Bovendien gaat bij Boogie Eject Hole
het lampje voor Hold Bonus aan. Brandt ook het Special-lampje,
dan levert de Monster Slide Ramp drie extra ballen op.
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Pafi Punch Ramp:Een bal in de Party Punch Ramp leven

de huidige Potion-waarde op en verhoogt die waarde dan.

Boogie Eject Hole (1.000.000 punten als hii
brandt).--Xs ae Boogie Bonus aan is' dan'levert een bal in de

Boogie Eject Hole de Boogie-bonus op, Schiet je de bal in het

Boogie Eject Hole als de BBQ Bonus brandt, dan geeft de

tlipperkastje willekeurig een van de volgende bonussen:

. Verhoging van Bonus Multiplier

. Een extra Elvira-letter

. Frn onvoorspelbare score tussen 10.000 en 80.000 punten

. Een Special

Jumper Bumpers--ZotE dat je de Jumper Bumpers raakt als ze

aan zijn. Dan verhoog je de Boogie Bonus.

BBQ Coffins-Open de twee BBQ Coffins, zodat de BBQ
Bonus bij het Boogie Eject Hole oplicht.

SkuA Passage-Schiet de bal door de Skutt Passage om hem

daar vast te houden. Schiet je dan een tweede bal in de Skull
Passage, dan komen die twee ballen samen los en moet je dus met
twee ballen tegelijk spelen. Dat levert pas echt veel punten op! Je

zult er wel je volle aandacht bij nodig hebben, Als je een bal in de

Skull Passage schiet als die aan is, dan krijg je een bonus van

3.000.000 punten.

IAM Targets-Raak alle JAM Targets om Ball Lock actief te
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maken en de Boogie Bonus bij het Boogie Eject Hole te laten
branden. Zodra de Boogie Bonus brandt, gebruik je de Jumper
Bumpers om de Boogie Bonus !e verhogen. Hebje de Boogie
Bonus opgebouwd, schiet de bal dan in het Boogie Eject Hole om
de bonus te krijgen.

PiZZA Passage--Het aanul punten datje voor de Pizza Passage

krijgt, is afhankelijk van het Pizza-lampje dat brandt. Als het
lampje Headcheese Pizza aan is, dan krijg je 50.000 punten. Het
lampje Eye of Newt Pizza levert 75.000 punten op. De Lizard
Tongue Pizza is 100.000 punten waard. Als je alle Pizza Targets
hebt gehad, dan wordt de waarde van de Pizza Passage een stap

verhoogd en in de rechtse flipperbaan gaat 25.000 branden.

Wake the Dead Heod Targets--xs ie alle wake the Dead

Head doelen hebt geraakt, gaat bovenaan een extra Dead Head

branden, in de Monster Slide licht het lampje Spot Elvira op en in
de rechter flipperbaan de bonus van 25.000 punten.

Elvira Letters--xs alle Elvira trtters verlicht zijn, dan gaat in

de Skull Passage de bonus van 3.000.000 punten aan. Je krijgt dan

3 miljoen alsje de bal in de Skull Passage schiet.

Drain Lanes--Als de Drain Lanes (waardoor de ballen
verdwijnen) verlicht zijn, krijg je drie extra ballen.

Flipper Lane,$--Als de Flipper Lanes verlicht zijn, krijg je een

bonus van 2-5.000 punten.
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Drain-lls een bal de afvoer ingaat, dan ben je die bal kwijt. Dan

krijg je wel de bonns voor die bal, vermenigvnldigd met de
bonusfactor. Speel je op het makkelijkste niveau, dan blijven alle
lampjes branden. Op het moeilijkste niveau gaan alle lampjes uit als
een bal verdwijnt.

Police Force

Police Force biedt alle actie en opwinding van de snelle
achtetvolgingen in politiefilms. De conrbinatic van dootgangen,
stootmils, tollen, gaten en doelen leveren een schijnbaar eindeloze
stroom punten op. Raak de bonussen en je zult je pLtnten als een
raket dc hoogtc in zien gaan.

Firing Range tol--Ns ie rra her opstarren van police Force de
eerste bal wegschiet, dan raakt die de tol van de schietbaan. Elke
draai van die tol verhoogt de waatde. De laagste waarde is 10.000
punten. Die wordt geleidelijk verhoogd naar 100.000 punten en
gaat dan weer tenlg naar 10.000 punten. Raak de waarde 7-5.000 om
een Police Letter te laten oplichten. Zndrade rvaarde van de
schietbaan is bijgeteld, komt de bal in het spel.

Police Letters-Yerzamel alle Police Letters en de Top Cop
Bullseye licht op.

Top Cop Bullseye--et dat lampje brandt, krijg je 3.000.000
punten als je hem raakt.
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GUN Lanes--Voltooi alle GUN-doorgangen om de bonusfactor
te verhogen. Als die factor 6 is geworden, schiet de bal dan door
alle doorgangen om speciale bonussen te krijgen.

Machine Gun Croc,Elale--Schiet de bal in dat gat om
Machine Cun Croc in de bajes op te sluiten. Is het gat verlicht, dan
krijgje een van de volgende bonussen:

. Police Letter

. Hot Score van 100.000 punten

. I extra bal

. Met meer ballen spelen

. l5 extra ballen

Gevangenis--Stop alle vier de misdadigers in de bak om de
jackpot aan de rechterzijkant te activeren.

Right Ramp--Als de Right Ramp Jackpot aan is en je de bal erin
schiet, dan krijg je een bonus van 4 miljoen punten. Brandt het
Police Letter lampje, dan krijg je een Police ktter. Als Ball Lock
actief is, dan blijft de bal in de gevangenis geblokkeerd. Als je daar
een tweede bal inschiet, dan komen beide ballen tegelijk terug in
het spel. Dan moetje dus twee ballen tegelijk in de gaten houden.
Als Ball Lock niet verlicht is, dan gaat die bal door de gevangenis
heen en blijft in het spel.

Center Ramp-Schiet de bal door de middelste doorgang om de

bijbehorende bonus te krijgen. Die begint met I 0.000 punten.

Schiet de bal er meermaals doorheen om die bonus op te voeren tot
Unlimited Million. Bij die waarde gaat het lampje Top Cop Extra
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Ball branden.

Drug Rat, Diamond Weasel en Loqn Shark--Raakdeze
doelen om Drug Rat, Loan Shark of Diamond Weasel achter tralies

te zetten. Rechts licht het lampje Spot Police op.

Handcuff Bonus Eject Hole--xs de bal in dit gat

verdwijnt, krijg je de Handcuff Bonus. Telkens wanneer je deze

handboeien-bolrus raakl., levelt hij meel punten op.

Extra Ball lampjes-oe vier Extta Ball lampjes onder in de

flippelkast lichten op als je score boven de 2.000.000 punten komt
en je met de laatste bal speelt. Als de bal dool de Flipper - ol Drain-
laan gaat en de bal raakt een van deze lampjes, dan krijg je een

extrtr bal.

Drain--Xs de bal de atvoel ingaat, dan ben.je die bal kivijt. Dan

krijg je rvel de bonLrs voor die hal, velmenigvuldigd met de
bonusthctor. Speel .je op hct makkeli.jkste niveau, dan bli.jven alle
lampjes blanden. Op het moeilijkste niveau gaan alle lampjes uit als
een bal verdwijnt.

Higlt Score scherm-Als ie een van de drie hoogsre scores irr

deze spelletjesronde haalt, kun.je.le naam in het scherm High Score
invoeren. Dit doe je door het witte blokje op de gervenste letrer te
plaatsen en op A oi B te drukken.

Nadat je je naam hebt ingevoerd, verplaats je het blokje naar "End"
en druk je op A of B.
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Je kunt de hoogste score vanafelk titelscherm oproepen door boven
op de joypad te drukken.

Strategie

Leer elk flipperspel kennen. Als je weet wat je moet raken, kun je
enorm veel punten halen.

l.eer de flippers nauwkeurig bedienen. Dan kun je gericht schieten.
Waar de bal precies naar toe gaat, is aftrankelijk van de hoek
waaronder en de positie waarop hij de flipper raakt.

Schiet de bal niet altijd zo hard mogelijk in het spel. Soms is het
beter met halve kracht te schieten.

Oefening baart kunst. Hoe meerje speelt hoe beterje wordt.

Atari Corporation kan onmogelijk de juistheid van deze informatie
garanderen na de datum van publikatie. Atari is niet aansprakelijk
voor wijzigingen, fouten of weglatingen. Niets uit dit document
mag worden verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Atari Corporation.

Elvira handelsmerke van Queen B Productions. Elvira and the Party
Monsters Copyright 1989 Midway Manufacturing Company. Al'le
rechten voorbehouden. Police Force Copyright 1989 Williams
Electronics Cames Inc. Alle rechten voorbehouden. Pinball Jam,
Atari, het Atarilogo en Lynx zijn handelsmerken ofgeregistreerde
handelsmerken van Atari Corporation. ,{lle rechten voorbehouden.
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Screen 2

Screen 3
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