


LYNX PIT FIGHTER

Je kal'atekunsten, vuistslagen en worsteltechnieken zullen <lanig o;t
de proel worden gesteld ais je het tegen de ruwste u..h"r,Uor.n
moet opncmcn die je oort teBcnk\^am. Op ueg neal.hct
Kamproenschap moet jc samcn met.,ouw ploegmakker.s cen reeks
tegenstander.s verslaan. Het spel kent g".n ,.g.tr, dusje mag alles
doen wat rrodig is om te rvinnen. Zie je een to"n ligge,.,,'pak'die da,
op en gooi hem naar.je tegenstander.. Ligt Uie tegenstandcr op de
grond, raak hem dan stevig. Alles leveripLrnten.-op. Je kunt illleen
winnen als je de tegenstander een zwaar.der- pak siaag geeft dan hijjou, maar bedenk wel hij je aardig zal beschadigen. .iljiult er aus
nog een schepje bovenop moeten doen.

Spel starten

l. Plaats de Pit Fighter-kaart(en) in de Lynx_computer(s).

2. Als je met z'n tweeen speelt, ver.bind dan beidecomputers met
behulp van de Comlynx-kabel. Kijk daarvoor in de handleiding van
de Lynx-computer.

3. Druk op ON.

4. Druk op A of B. Het titelscherm vetschijnt en clan volgt een
demonstratie van het spel.

-5. Druk op A of B. Dan volgt het scherm waalop je een vechter
kunt kiezen. (Scherm I aan het einde van deze handleiding)
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6. Druk links of rechts op de joypad om een vechtersbaas te kiczen,
Speel je alleen, gebruik dan het venster linksboven op het scherm.

Speel je met zijn tweeen, gebluik dan het vechtel'svenster
rechtsboven.

7. Druk na het kiezen van de vechters op A of op B om het spel te

stalten.

Spel spelen

De bedoeling van Pit Fightel is je rcgenstander knockout te slaan
voordat hij dat metjou doet. Je kunt dat op vele manieren doen. Je
mag trappenJ slaan en dingen naar hem gooien, zoals tonnen,
stoelen en zelti motoren. Je zult op de plaats van het gevecht zelfs
wapens vinden die je tegen de tegenstander kunt gebruiken. De
vechter die plat wordt geslagen verliesl. De wanneer van de strijd
gaat door naar de volgende ronde.

Het spelscherm (Scherm 2) geeft be'langrijke informatie. Bovenin
zie je het statusscherm. Daar staat een afbeelding van elke vechter,
met zijn naam, gegevens over zijn resultaten, hoeveel geld hij heeft
gewonnen en het aantal knockouts.

Onder de linkse afbeelding zie je de Hit-meter. Die meter geeft aan
hoeveel kracht de vechrer nog heeft rot hij knockout wordi
geslagen. De meter links is voor Fighter l, cle rechtse voor F-ighter
2. Vecht je regen rwee regenstanders tegelijk, clan zie je onder.de
rechtse afbeelding nog een meter. In dat geval zijn de rreters
linksonder en rcchtsonder voorje tegenstanders. Als al het rood Lrir

--
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een Hit-metet'is ve rdwenen, dan is die vechter knockoLrt.

Onderin het scherm zie je hoe lang de r.onde bezig is, het aantal
"credim" (tegoeden) datje de nog h.Ut, cle naam-rarr.le ,.g.nr,un_
derls) en het aantal knockouts. Als je een tegensrandei hee'i snel
knockout weet te slaan, dan kun je een nieuwe recordtijd vestigen.

Als je zelf knockout gaat, dan verlies je I credit. Onder de vechrer
die jij bestLrurt verschijnt een melding dat je op Srart moet drukken
(Scherm 3).

Druk op A of op B en kies dan via de joypad welke van de drie
vechters jouw strUd moet vooltzetten waat zrln voorganger rvercl
uitgeschakeld. Het gevecht gaat door tot alle credits zijn vcrspeeld.

Je bestuurt jouw \echtct mct de joypad. DrLrk links of rcchts om
hem in die richtingen te verplaatsen en bovcn of onder om hem
verder rveg te zetten ot'dichterbil te halerr. Hieronder worden nog
enkele andere mogelijkheden aangegeven:

A: trap uitdelen; ts: slaan.

A en B tegelijk: splingen.

Option 2: je tegenstander ontr luchten. (Als hct bccld lE0 gedraaid

wordt, dan worden tevens option I & option 2 omgedraaid.

Option 2 plus onderkant joypad: voorwelp of tegenstander

oppakken alsje daal dichtbij bent. Drtrk op B om dat voorrvetp of

je tegenstandel te gooien.
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Option I ph.rs onderkant joypad: in elkerar duiken.

Option I plus bovenkarrtjoypad: twee tegenstanders tegelijk
aanvallen als je tussen hen in staat. Sta je ergerrs anders, dan
verdedig je jezelf met deze combinatie.

Willekeurige knop: snel opstaan nadat je bent neergeslagen. A en
plus links of rechts op joypad: springend trappen.

Let op: Knoppen ingedrukt houden zorgt vool snel slaan.

Elke vechter heetl nog een eigen specialiteit, zijn "super-move."
Dat zijn per vechter:

Buzz: lichaamsslag
Ty: vliegende trap (Scherm 4)
Kato: drakenstoot

Druk op Option I om een super-move te gebruiken. Een supet-

move komt hal'd aan, maar kosl iets meer tijd en vraagt veel kracht
van de vechter. Daarom loopt hij na het uitdelen van een stlper-
move het lisico op herhaaldc aanvallen van de tegenstander.

Als je tegenstandel op de glond ligt, dluk dan op A etr B om te

trappen en te slaan. Dan blijti hij op de glond en heb je meer kans

hem knockout te slaan (Scherm 5).

Alsje te dicht bij de toeschourvers komt, dan zal een van die
toeschouwers je telugduwen. Sommige kijkels zullen je zelfs echt

u,illen beschadigen (Scherm 6), dLrs kijk uit als.ie bij hen in de

bLrurt komt. Natuurlijk kun je ook die toeschouwet's cett dteltt.t
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geven als ze te lastig worden.

Tijdens het toernooi moetje regelmatig een gevecht uitvoeren
rvaarin een rekening moet worden veref'fend, een zogenaamcl
"gludge-gevecht." Je wint zo'n gcvecht als je de tegcnstander clrie
keel neelslaat voordat hij clat metjoLr doer. Je krijgt daar niet
eeurvig de tijd voor', dus maak cen beede haast., u,altt an<iers mepr
de tegenstandc'rjoLrrv plat en rvint hi.j.

Strategie

Elke tegenstandcr heeli zijn eigen specialiteiten. Zor.g dat je die
snel leert kennen voordat je hem aanvalt.

Wordt je kuockout geslagen, kies dan een vechtei.dic het beste is
opgewassen tegen het soort tegenstander waar je tegon vecht. Als je
tegenstander bijna rvas verslagen als je zelf wordt neergeslagen,
kies dan een vechter die goede prestaties zal leveren tegen de
volgende tegcnstander.

Je nrag nu en dan gerust even vluohten, want dat is geen schande als
het je leven kan redden. Je kunt de vijand echter alleen knockout
slaan als je dicht bij hem komt. Raap elk wapen of voorwerp op dat
je te pakken kunt krijgen. Die kunnen zorgen datje de tegenstander
sneller knockout krijgt. Vergeet vooral niet de Power Pill
(krachtpil) die in een van de voorwerpen is verborgen. Die pil geeft
je korte tijd bovenmenselijke krachtl Leer vooral goed gebruik te
maken van de super-moves. [n het algemeen is het niet verstandig
die specialiteiten te gebluiken als je dicht bij je tegenstandel staat.

Een super'-move duurt namelijk rvat langer en geeti de tegenstander
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dLrs de mogeli.lkheid jouu ee n pirk slaag tc geven. Hc[ is rvel een
goed idce l ia een super'-muve dichtbi.f [e komelt.

Score

Na clke gcu,onnen stli.jd kri.lg.ic gcld voor.dic over.u,inning. Je
krijgt zcll's een bor.rus als je extra gcntccn \\as cn ccn bonus voor
elke knockoLrt Iall cclt Legeitstilndcr'. Als.jc llit hct sl)cl r.cn hoger
aantal ;tLrnten hebt darr ol) dat t]totilent hovcnitr hct schelm is
aangcgc\en, dan Ycrschiinl daar.iorrw nicLr$c hoogstr. scor-e.

Als.je genoeg punten haalr ont irr de Hall ol l-arne rc komerr. dan
\olgt ecn melding in het stat.Us\cnstel ran.joLr\ r,echter. Via dc
joylrad kun.je dan.jc naam in dlie inirialen in de li.jsr zeucn. Dr.uk
links ol lcchts op dc.joypad orn ecrr posit.ic te kiezcn cn bore n ot'
onder om een lettel tc kiezcn. Ben jc telreden mct de gekozen
lettets, druk dan op A olop B, zodatje naam in de lijst nor-dt
opgenomen.

@,to,d, r*t.r. i,.,rorrot,"
garanderen na de datum van publikatie. Arari is niet aansprakelijk
voor rvijzigingen, fbuten of weglatingen. Niets uit dit document
mag worden verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming r an Alali Colporation.

Pit Fighter is cen htrndelsmerk van Atari Ciames Corp. Licenrie
verleend aan Tengen. Copyright 1992. Tengen Inc. Alle rechten
voorbehoLrden. Licentic verleend aan Atari Cor.poration. Atar.i, her
Atari-logo, [-ynx en Cornlynx zi.jn hancielsmerkcn ol' ger.egistrter.clc
handelsmerken van Atari Cor.poration. AIle rechtcn voorLrehouden.
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